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Livonijas kronika
kurā runa par to,

kā šī zeme sākumā atrasta un kā viņa atgriezta pie kristīgas
ticības; kas bijuši pirmie zemes valdnieki, par pirmo Vācu

ordeņa mestri Livonijā līdz beidzamajam;

Kas atgadijies Livonijas kārtu maiņas laikā un

kādas retas un brīnišķīgas lietas notikušas zemē

pēc tā laika līdz pat 1583 gadam

Šīs derīgās un lasīšanai patīkamās ziņas īsi un

pareizi uzrakstījis Rēveles pilsonis

Baltasars Rusovs

Šī kronika otro reizi visā uzcītībā caurskatīta, no kļūdām

izlabota, pārlabota un ar daudziem faktiem autora paša pavairota.

lespiedis Bārtas firsta spiestuvē

Andrējs Ceitners, 1584. gadā.



Autora ievads.

Augsti godājamie, cienījamie, augsti mācītie un gudrie ķei-
zariskās valsts brīvpilsētas, teicamās Brēmenes birģermeistari

un rāts vīri, man labvēlīgie kungi!
Vispirms, Dieva, Tēva, caur Kristu, mūsu vienīgo Pestī-

tāju un Vidotāju, mieru un žēlastību!

Ne tikai svētos rakstos mēs redzam, bet arī dzīves tieša-

mība mums rāda, ka dievbijīga un uzticama valdība ir tā aug-

stākā Dieva dāvana, kas cilvēkiem virs zemes var tapt piešķirta.
Pilsētas un zemes, kurām šī dāvana piešķirta, mana tiešām

šo Dieva žēlastību, šāda valdība sniedz pavalstniekiem daudz

laba. Viņa atbalsta kristīgu ticību, pabalsta baznīcas un skolas,

apgādā nabagus, uztur mieru un kārtību, rūpējas par dienišķo
maizi, apsargā dievbijīgos, soda visā stingrībā ļaundarus un

veicina tikumīgu dzīvošanu un godbijību. Kur rodami šādi

valdnieku tikumi, tur arī Dievs katrā laikā bagātīgi šķiež savu

laicīgo un garīgo svētību. Kur tādu valdnieku nav, tur redzam

Dieva nežēlastības atspoguļojumu. Arī Livonija sākumā bija

apveltīta no Dieva ar tādu kristīgu valdību. Kad Dievs gribēja
no Livonijas pagāniem radīt izredzētu kristīgu draudzi, tad

Viņš izraudzīja no Brēmenes pilsoņu vidus uzticamus biskapus
un valdniekus un drošsirdīgus varoņus, kuri Livonijas tautas

veda pie kristīgas ticības atzīšanas. Viņu darbi, kuri spīdēja

gaiši, bija vērsti tikai uz pagānu tautu dvēseļu glābšanu. Kad

pirmie dievbijīgie un uzticīgie biskapi kopā ar pirmiem Vācu

ordeņa mestriem Livonijā bija veikuši grūtākos darbus, bija

atstājuši saviem pēcnācējiem stipras pilis, bija atgriezuši daudz-

maz neprātņus-pagānus pie Dieva atzīšanas, tad viņi cerēja,
ka viņu pēcnācēji sekos viņu piemēram, kā tas pienākas uz-

ticīgiem bīskapiem un valdniekiem, un virzīs tālāk tikai pagānu

atgriešanu, kuri vēl nebija nostiprinājušies Dieva atzīšanā.

Bet šeit nu parādās daudzi ļaunumi. Daži Rīgas un Tēr-

batas virsbīskapi un citi Livonijas biskapi, arī daži Vācu ordeņa
mestri, aizmirsa labos piemērus un uzsāka nevajadzīgus iek-

šējus karus. Bija tādi laiki, kad virsbīskapi sauca palīgā pret

ordeni neticīgos krievus un leišus. Šī nesaprašanās un iekšēji
kari starp bīskapiem un ordeni izcēlās tikai laicīgā goda un
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priekšrocību dēļ. Biskapu kārta bija vecākā zemē. Ordeņkungi
un mestri bija ataicināti sākumā no~~biskapiem. Iznāca tā, ka

ataicinātie gribēja pacelties augstāk par tiem, kuri bija vecāki

par viņiem. Tā sākās sacensība, nenovīdība starp viņiem, ar

ko zemi ierāva karos" un viņai tapa nodarīts daudz ļau-
numa. Dieva gods, baznīcas un skolas palika novārtā. Vien-

tiesīgie un nesaprātīgie Livonijas zemnieki tapa aizkavēti tā-

lākā Dieva atzīšanā. Tādēļ arī nāca Dieva sodība. Tā tas bija

Livonijas valdības laikmeta vidū līdz pat varenajam

Pletenbergarm kura laikā tuvojās šīs valdības gals. Šis mestris

pārvarēja krievus pie Pliskavas un guva ilggadīgu mieru. Viņa
valdīšanakJaikā sākās skaidra evaņģēlija sludināšana Livonijā.
Bet miera laikā sēja dažu nezāli tīrajā Dieva

vārdu druvā. Slinkums, greznība, augstprātība, bramanīga
dzīve un citi smagi netikumi ieviesās valdnieku un apakšnieku

starpā. Livonijas brīvības nepareiza saprašana un pārgalvība

bija liela, kā pie valdniekiem, tā arī pie dižciltīgiem un pil-

soņiem. Valdnieku un nabadzīgāko muižnieku cenšanās pēc

grezniem apģērbiem bija pārmērīga. Vienkārši pavēlnieki,
komturi un fogti, pretēji paradumam, mēdza izgreznoties zelta

ķēdēm, greznām drēbēm, rādīties atklātībā taurinieku pava-

dībā, līdzīgi ķēniņiem un firstiem. Vitenšteinas fogtam, Hein-

richam Tūlenam, bija zelta ķēde 21 Ungārijas mārciņu vērtībā.

Kāds Rēveles komturs pastāvīgi licis iet sev pa priekšu 3 tau-

riniekiem, ko nedarīja pat daudzi augsti teicami hercogi un ze-

mes firsti. Tādu pašu greznības un lielības dzīvi veda arī daudzi

pavēlnieki, domkungi un muižnieki, visi, kas gulās zemniekiem

uz pleciem, kādēļ zemnieku dzīve nevedās, un viņiem bija jācieš
visādas pārgalvības, patvarības un nabadzība no šī lielā kungu
pūļa, bez kā valdība piegrieztu tam kautkādu vērību. Baznīcas

un skolas palika novārtā. Daudzas baznīcas zemē, kur drau-

dzes bija četras līdz piecām jūdzēm garas un platas un kur at-

radās astoņas vai deviņas muižas ar saviem zemniekiem, stā-

vēja tukšas un sakritušas netikai bailīgos kara gados, bet arī

labos laikos, kad nebija ne kara, ne citas nelaimes. Visā zemē,
kura līdzinājās lielai ķēniņa valstij, nebija ne labas augstskolas,
ne citas skolas, bet tikai niecīgas pilsoņu skolas galvenās pil-
sētās. Pirms zemes bojā iešanas vairāk reizes ar apdomu land-

tāgos tapa ieteikts ierīkot kādu labu skolu, bet no tā nekas

neiznāca. Livonijas kārtas visā visumā vienmēr izrādīja pre-

testību, kad bija runa par tādām lietām, it kā bīskapijām, klo-

steriem, fogtu apriņķiem.uņ muižām ar to taptu nodarīts ļau-
nums un skāde. Tādēļ skolu lieta vienmēr palika novārtā. Baz-
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nīcas izveidošana, brīvās mākslas, zemes vēstures rakstīšana

un ingeniosae virtuites gāja mazumā. Slinkums, izpriecu kāre

un citi smagi netikumi augtin auga. Nebija arī superintendanta,
kurš pārraudzītu mācītāju darbību un dzīvi. Tādēļ arī katrs

mācitājs uzvedās brīvi citu labu draugu starpā un pēc paša

gribas un patikšanas dažās nedēļās pa reizei tomēr sprediķoja.
Pilsētu superintendantu autoritāte un inspekcijas nesniedzās

tālāk par pilsētas mūriem. Skolu trūkuma dēļ arī daudzas

baznīcas zemē bija bez mācītājiem. Kur tad bija ņemt mācī-

tājus, ja zemē nebija nevienas augstskolas, ne citas labas

skolas? ļ i <~fjC Ļj
Dažs labs krietns, bet nabags vīrs, labprāt būtu atdevis

savus bērnus ārzemju skolās, bet nabadzības dēļ to nespēja.
Ja arī gadījās kur iecelt mācītāju, tad viņš vienmēr bija ār-

zemnieks un nemācēja Livonijas nevācu valodu. Cik ar to zem-

niekiem bija līdzēts, to katrs var saprast. Māņticība visā vi-

sumā vienmēr vēl bija. Starp 1000 zemniekiem atradās tikai

viens, kurš mācēja „Mūsu Tēvs" etc, nerunājot nemaz par

pieciem katķisma gabaliem. Svētdienu un svētku svinēšana

starp augstiem un zemiem līdz šai dienai ir atstāta tādā no-

vārtā, kā tas nekur nav atrodams kristīgā pasaulē. Svētdienas

un svētku dienas izmantoja visādām izpriecām, it kā šīs dienas

Dievs būtu iecēlis dažādu vieglprātību sarīkošanai. Un val-

dība nepiegrieza tam nekādas vērības. Tādēļ, ka biskapi, or-

deņkungi, muižnieki un visi Dieva vietnieki bija aizmirsuši savu

pienākumu pret baznīcu, skolu un Dieva svētdienu, tad Vis-

spēcīgais Dievs bija spiests griezt vērību uz tādu nebūšanu un

sodīt bez izņēmuma, kā valdniekus un muižniekus, tā arī apakš-

niekus, citiem par atbaidošu piemēru. Svētos rakstos mēs re-

dzam, ka Dievs negrib sodīt neviena cilvēka, nerunājot nemaz

par to, ka Viņš gribētu pazudināt veselas valstis un pilsētas.
Ja tas ir bijis vajadzīgs, tad sodība nav nākusi piepēši, bet

Dievs ir licis biedināt vainīgos saviem uzticamiem kalpiem,
lai vainīgie atgrieztos un tiešām nožēlotu savus pārkāpumus.
Tikai pārkāpumu nenožēlošanas gadījumā, citiem par biedinā-

šanu, Dieva dusmas un pelnītais sods ir piemeklējis grēcinie-
kus. Ar Livoniju Dievs tēvišķi ir apgāji es. Ne tikai ar visādām

dzīves vajadzībām viņa ir bagātīgi apgādāta, bet arī ar skaidro

evaņģēlija mācību, saskaņā ar praviešu un apustuļu rakstiem

un Augsburgas ticības apliecināšanu, ko Dievs Livonijas vald-

niekiem un apakšniekiem ne vienreiz vien ir atklājis. Tā kā

Livonijas iedzīvotāji visā visumā Dieva labdarību, pacietību
un biedināšanu, kas viņiem sludināta no uzticīgiem Dieva vārda
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kalpiem, nav ņēmuši vērā, kā arī smējušies par uguorissārto

komētu, kura parādījās 1556. gada gavēnī, un dien no dienas vēl

vairāk nogrima smagos grēkos un netikumos, kurus daudzi uz-

skatīja par godu un tikumu, tad Dievs beidzot lika nākt pel-
nītai sodībai un atdeva viņus krievu un tatāru apsmieklam.
Bet visai pasaulei un visiem saprātīgiem ļaudīm ir zināms no

veciem Livonijas nostāstiem, ka vecās valdības iziršana un pār-

maiņa, ka muižnieku panīkšana, piļu un pilsētu izpostīšana nav

vis krievu darbs, bet Visaugstākā sodība, Kurš krievus bija iz-

raudzījis par savu ieroci.

"Pienākās, ka šādus Dieva taisnīgas sodības piemērus un

svarīgus gadījumus, kuri notikuši vecās Livonijas valdības

bojā iešanas un pārmaiņas laikmetā ar Livonijas valdniekiem,
muižniekiem, daudzām pilsētām un pilīm, nedrīkst aizmirst, bet,

par pamācību pēcnācējiem un biedināšanu visiem citiem, viņi
ir jāuzraksta. Nav jāaizmirst arī tas, cik lielas grūtības ir

pieredzējuši tie valdnieki un ķēniņi, kuri aiz kristīgas mīlestī-

bas ir mēģinājuši izraut zemi no krievu rīkles un savest viņu
atkal kārtībā. Tādēļ es esmu nodomājis uzrakstīt netikai šos

bēdīgos notikumus, kuri manā laikā nākuši, un kurus es pats
esmu pieredzējis, bet īsumā gribu sakārtot un likt iespiest arī

tos vecās Livonijas notikumus, kurus es esmu atradis vecās,
uzticību pelnošās, grāmatās un kronikās, kurās ir runa par

kristīgās valdības sākšanos Livonijā. Jums, kungi, veltu šo

kroniku aiz šādiem iemesliem: Teicamā Brēmenes pilsēta ir

bijusi daudzuLivonijas pilsētu un piļu īstā māte. Viņa ir gan-

drīz visu Livoniju ar savu bērnu palīdzību atgriezusi pie kri-

stīgas ticības un palīdzējusi, tūlīt pēc Dieva, viņai atstāt māņ-
ticības tumsību un nākt pie svētību un gaismu nesošās Dieva

atzīšanas. Vecās Livonijas kronikas, un daudzas citas, skaidri

pierāda, ka Brēmenes tirgotāji Livoniju pirmie atraduši un

vēlāk atveduši mācītu priesteri Meinardu, kuru iecēla par Li-

pirmo biskapu. Otrais Livonijas biskaps, kurš pirmais

sastādīja metu un dibināja JĶīgu,jbija arī brēmietis, vārdā Ber-

tolds. Pēc Bertolda nāca Alberts,, arī brēmietis, kurš ar savu

uzticību un darbu, ko nemaz nevar diezgan aprakstīt, bija visu

nākošo biskapu kronis. Viņš iekaroja Livonijā zemes nākamām

biskapijām, kuras viņš tur nodibināja, un atdeva saviem Brē-

menes līdzpilsoņiem, kuri kopā ar Albertu ir bijuši tajā laikā

Livonijas valdnieki un dibinājuši Rīgu, Tērbatu, Koknesi, Leali

un daudz citas pilis, baznīcas un klosterus savās biskapijās.

Upurēdami savas asinis, viņi ir iekarojuši zemi un atgriezuši

pie kristīgas ticības. Tā kā pagānu zemes Livonijā bija plašas
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un spēcīgas un biskaps Alberts ar saviem piekritējiem bija par

vāju, tad pavēsts deva viņam palīgā bruņnieku ordeni, kurš nā-

kotnē palīdzētu iekarot un apsargāt zemes. Kad radītais or-

denis nespēja Livonijas tautām un apkārtējiem ienaidniekiem

turēties pretīm, tad Alberts ceļoja uz Vāciju pēc palīdzības un

uzaicināja uz Livoniju teicamo Saksijas hercogu Albertu kopā

ar citiem grafiem un daudziem vācu dižciltīgiem, kuri šo uzai-

cinājumu pieņēma biskapa lielās cieņas dēļ. Ar lielām briesmām

uzaicinātie, kā svētceļotāji, pa gariem ceļiem, pa jūru un saus-

zemi, ieradās Livonijā un sniedza bruņniecisku palīdzību biska-

pam un ordeņam. Brēmenes bērni bija pirmie biskapi un vald-

nieki Livonijā, kuru rokās bija augstākā vara, bet nav nekādu

šaubu, ka toreiz arī daudzi jauni ļaudis no Brēmenes un ap-
kārtnes ieradās Livonijā. Daudzi no viņiem iestājās Vācu or-

denī, daudzi kā kareivji stājās cīņā pret pagāniem. Sākumā

netikai dižciltīgie, kā tas lasāms vecās kronikās, varēja iestāties

Vācu ordenī Livonijā, bet arī pilsoņu bērni, galvēnām kailām

no Brēmenes un Lībekas, kuri ne mazāk kā dižciltīgie, ja pat

ne vairāk, ir daudz laba darījuši. Brēmenes jātniekus, kuru

nopelni bija lieli, biskapi arī turēja labā cieņā un apdāvināja
viņus ar lēņu īpašumiem. No viņiem cēlušies daudzi Livonijas
muižnieki. Visi tie jāskaita par dižciltīgiem, kuri ar saviem

darbiem palīdzējuši iekarot tādas spēcīgas pagānu zemes, pie-
vienot viņas sv. Romas valstij un atgriezt pie kristīgas ticības.

Vēl šodien šeit zemē ir godājamas muižnieku ciltis, kuras sau-

cas jūsu teicamās pilsētas Brēmenes vārdā, par mūžīgu zīmi

un piemiņu, ka senos laikos viņas cēlušās no Brēmenes. Tādēļ
brēmiešu cēlo darbu dēļ par labu Livonijai, un, sevišķi, manai

tēvu pilsētai Rēvelei, kura no jums daudzkārt pabalstīta viņas

ilgās un grūtās ciešanās, es, kā pienākas, esmu jums, teicamai

pilsētai un pilsoņiem, veltījis šo savu vienkāršo kroniku, kuru

lūdzu uzņemt visā laipnībā. Par to es par jūsu valdīšanu un

labklājību lūgšu Visaugstāko bez mitēšanās.

Rēvelē, 1577.

Jūsu padevīgais kalps

Baltasars Rusovs,

Rēveles mācītājs.





Livonijas kronikas I. daļa.

Kristīgas ticības sākšanas un kristīga valdīšana; īsas ziņas

par zemes īpašībām.

Livonija dabūjusi savu vārdu no lībiešiem, kuri no laika

gala bijusi vecākā tauta un vecākie iedzīvotāji šinī zemē, un arī

tagad vēl skaitāmi par tādiem. Visa Livonija ir gandrīz
120 jūdzes gara, skaitot no Narvas līdz Mēmelei. Viņas pla-
tums 40 jūdzes. Visa šī zeme sākumā sadalīta trijās galvenās
provincēs, igauņu-, latviešu un kuršu zemē, kurās ietilpst atkal

citas atsevišķas zemes. Igauņu zeme ir ievērojamākā un labākā

Viņā ietilpst Harija, Virija, Alentaka, Vaidele, Odenpeja, kas

ir tas pats, kas Tērbatas bīskapija, Jerve un Vīka. Bez tā Igau-

nijai pieder vēl dažas salas, kā Sāmsala Dago, Mone, Vormsa,
Vrango, Kino un Vodes sala, un vēl daudz citas, kuras bija
labi apdzīvotas. Starp šīm salām Sāmu un Dago sala, tās lie-

lākās. Sāmu sala ir 14 un Dago — 9 jūdzes gara un 4 jūdzes

plata. Visu šo minēto provinču un salu tautas lieto igauņu
valodu. Dažās salās lieto arī zviedru valodu, kas pierāda, ka

šo vietu iedzīvotāji cēlušies no Zviedrijas un Somijas. Bet val-

dības, muižnieku un pilsoņu valoda vispāri ir bijusi vācu valoda.

Igaunijas provincēs atrodas šādas pilsētas un pilis kopā ar

viņu miestiem: Harijā — pilsēta un pils Rēvele kopā ar mūku

klosteri Pādisu un biskapa pili, sauktu Fegefūer — šķīstītava.

Virijā atradās Vezenbergas, Tolsbergas un Borholmas pils;
Alentakā — cietokšņi Narva, Ece un Nišlote. Odenpejā jeb
Tērbatas biskapijā atrodās pilsēta un pils Tērbata, kopā ar

Vernebeķi, Kirienpeju, Oldentorni, Helmeti, Ringeni un Ran-

deni. Jervē atradās Vitenšteinas, Laizās, Oberpāles, Vilandes,
Tarvestes un Karkas pils. Vīkā — Leales, Lodes, Hapsalas

pils, Fiķele kopā ar pilsētu un Pērnavas pils. Uz Sāmsalas at-

radās Arensburgas un Zonenburgas pils, kopā ar viņu miestiem.

Otrā Livonijas galvenā provincē Latvijā, kurā ietilpst arī

lībiešu zeme, runā citādā valodā, kuru igauņi nesaprot. Pil-

sētas un cietokšņi, kopā ar viņu miestiem, šinī provincē ir:

Rīga, Koknese, Cēsis, Valmiera, Lielvārde, Ādaži, Salaspils,
Daugavgrīva, Dole, Limbaži, Sēlpils, Alūksne, Daugavpils,
Ikšķile, Rauna, Cesvaine, Sigulda, Aizkraukle, Smiltene, Tu-
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raida, Krimulda, Gulbene, Saldus, Ludza, Rēzekne, Viļaka,

Jaunpils, Straupe, Burtnieki, Trikāta, Rūjiena, Pudķele, Ērģeme,

Augstroze, Mujāni, Ērgļi, Bērzaune, Kalsnava un daudz citas.

Trešā galvenā province Kurzeme. Viņā ietilpst arī Zem-

gale. Šīs provinces iedzīvotāji runā kuršu un lībiešu valodu

un dažos apgabalos arī leišu valodu. Daugava ir robeža starp

viņiem un latviešiem. Pilis un miesti Kurzemē ir šādi: Jel-

gava, Kuldīga, Kandava, Dobele, Durbe, Ventspils, Tukums,

Jaunpils, Talsi, Grobiņa, Piltene, Engure, Dundaga, Embūte

kopā ar miestu Aizputi. Bauskas pils atrodas Zemgalē.

Visās šinīs trijās galvenās provincēs un salās, pilīs un

miestos ir tikai 9 pilsētas, mazas un lielas, ap kurām ir celti

akmeņu mūri*): Rīga, Rēvele, Tērbata, Narva, Vilande, Pēr-

nava, Cēsis, Valmiera, Koknese. Šīs pilsētas, pilis un viņu
miesti atrodās zem ordeņa vadības, un tās apdzīvo un pārvalda
vācieši.

Austrumos šai zemei robeža ar maskaviešiem, dienvidos ar

leišiem un prūšiem, vakaros viņu apskalo jūra, un ziemeļos
taisni pāri par jūru atrodas Somija.

Livonijā arī ir ārkārtīgi daudz muižu un sādžu. Daudzi

muižnieki i<r cēlušies Vācijā. Un šī zeme ir pavisam līdzena

zeme: viņā ir daudz purvu, mežu, krūmu un biezokņu, tāpat

arī daudz ezeru un zivīm bagātu upju, tā ka visā zemē, un

sevišķi Igaunijā, nav gandrīz nevienas pils, miesta, sētas jeb

sādžas, kurām netecētu garām lieliskas upes, kurās var atrast

dažādas zivis un vēžus, un pie tam tādā daudzumā, ka tajos
laikos nevienam zemniekam nebija liegts ķert zivis un vēžus

un pārdot pēc patikšanas. Starp visiem Livonijas ezeriem —

Peipusa un Vircjerva ezers ir tie lielākie. Peipusa ezera ga-

rums 15 un platums 7 jūdzes. Viņš guļ uz dienvidusrītiem,

uz robežas, kura šķir Igauniju no Krievijas: viņā ietek 72 upes

un iztek viena, kura tek gar Narvu un ietek atklātā jūrā.

Vircjerva ezers ir Z jūdzes plats un 7 garš. Viņš atrodas starp
Vilandes un Tarvastes īpašumiem un Tērbatas biskapiju. Abi

minētie ezeri ļoti bagāti zivīm un viņi visu vasaru apgādā ar

zivīm daudzas vietas, bet sevišķi ziemā, ragavu ceļā, viņi baro

ar dažādām zivīm visu Igauniju.'
Lai gan Livonijā ir sevišķi daudz upju un strautu, tomēr

Daugava ir tā staltākā un lielākā upe, kura tek no Krievijas

gar Rīgu un iietek atklātā jūrā; viņa nav mazāka par Elbi pie

Hamburgas.

*) kronista: gemiirde Stede ir jāsaprot kā ummauert.
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šinī zemē ir arī liela bagātība meža zvēru, kā: briežu,

zaķu un stirnu, un daudz dažādu meža putnu, kurus arī visi

zemnieki drīkst ķert un pārdot bez kāda aizlieguma. Turklāt

šī zeme pārspēj citas daudzas zemes ar medu, liniem, labību

un citiem augļiem, tā ka no vienas pašas Rēveles varētu katru

gadu bez kādas dārdzības pacelšanas pārdot vairāk kā desmit

tūkstošu lāstu*) rudzu; bez tā to pašu varētu darīt arī citas

pilsētas un miesti1; un pie tam, tik lēti, ka lētāk nekur visā pa-

saulē nevar būt. Tā veselu lāstu rudzu vai iesala vēl pēdējā me-

stra valdības laikā varēja no zemniekiempirkt par 12 dālderiem,
un viens lāsts kopā ar mēru šinī zemē ir daudz lielāks nekā

daudzās citās zemēs un pilsētās. Tādēļ arī ļoti daudzi Ho-

landes, Lībekas ,un arī citi, kuģi ir izveduši daudz tūkstošus

lāstus rudzu no Livonijas pilsētām.

Tāpat šeit zemē nav bijis dažādu lopu un mājputnu trū-

kums, tā ka lielu, tauku vērsi varēja pirkt par trim dālderiem un

barotu cūku par pusotra dāldera. Bez visa tā Livonijas pil-
sētās ar krieviem un Livonijas muižniekiem un zemniekiem

bija tāda liela tirdzniecība un satiksme, kā tas nevienā zemē

un pilsētā labāk nevarēja būt. Galvenām kārtām tas zīmējas
uz Rīgu un RēveM, kuras atrodas viena no otras pāri par 50

vācu jūdžu un katrai no viņām ir izdevīgs ģeogrāfiskais stā-

voklis, osta un noliktavas daudzāmtautām, valdībām un zemēm,
kādu nav nevienai pilsētai visā Austrumu jūras piekrastē, iz-

ņemot Dancigu. Tādēļ arī daudzi nabagu ļaužu bērni, kuri no

Vācijas atnākuši šeit dienēt, īsā laikā ir tikuši pie liela spo-
žuma un bagātības. Tā tad šī zeme ir bijusi vāciešiem par

patversmi, un viņi ir bijuši zemes kungi un valdnieki. Tādēļ
viņa arī no nevāciešiem ir turēti tādā lielā godā, ka pats zemā-

kais sulainis un amatnieks no viņiem saukts par kungu un jaun-

kungu. Un katrs sulainis un amatnieks turēja par lielu kaunu

un negodu, ja viņam šeit zemē būtu bijis kājām jāceļo, jo muiž-

nieki vācu valodas dēļ veda viņus ratos ar zirgu no viena uz

otru par velti; veda viņus arī zemnieki, kur viņi (gribēja, par

ļoti mazu atlīdzību, un ceļā viņiem nevajadzēja rūpēties par

uzturu, kuru pie vāciešiem viņi dabūja par velti, un pie zem-

niekiem kopā ar zirga uzturupar dienu un nakti maksāja tikai

vienu Lībekas markas sestdaļu. Un katram vācietim, lai cik

zems viņš būtu, tika ņemts par ļaunu, ja viņš gāja kunga vai

muižnieka mājai garām, jo katrs vācietis viņa valodas dēļ tapa
uzņemts ļoti mīļi', ar patikšanu un sirsnību, un viņam viss bija

*) lāsts — veclaiku mērs; apmērām 12 mucas.
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par brīvu. Un ja kāds vācietis bija nodarījis kaut ko sodāmu,
tad viņu vienmēr viņa vācu tautības dēļ vairāk saudzēja nekā

nevācu cilvēku. Un viņus necēla arī labprāt nicināmos amatos,

lai citiem vāciešiem nebūtu jākaunas.

Kopā saņemot, Livonija ir bijusi tāda zeme, kur visi tie,
kuri ieradās no Vācijas un citām zemēm un bija iepazinušies

ar zemes īpašībām un piedzīvojuši labas dienas, varēja domāt

un teikt, ka Livonijā var dzīvot uz laiku laikiem. Tur nekas

nav trūcis, kas pieder pie cilvēka izpriecas un labklājības virs

zemes. Tikai garo karu laikā ar Krieviju visās minētās lietās

ir iestājušās ļoti lielas pārgrozības.
Šī zeme, kamēr vācieši viņu nebija ieguvuši, nostiprinājuši

un pie kristīgas ticības atgriezuši, ir bijusi pavisam barbariska

un pagāniska zeme. Viņas iedzīvotājem nav bijis ne pilsētu,
ne miestu, ne baznīcu, ne klosteru, kamēr vācieši nebija visu to

uzcēluši un ierīkojuši, un kamēr kristīgā ticība nebija ievesta,

Livonijas pagāni bija nodevušies dažādiem briesmīgiem elkiem,
kā saulei, mēnesim un zvaigznēm, tāpat čūskām un citiem zvē-

riem. Viņi turējuši par svētumu arī dažus krūmājus, kur ne-

viena koka nav drīkstējuši cirst. Viņu māņticība bijusi tik

liela, ka tam, kurš aizliegtā svētnīcā nocirstu kādu koku, bijis

tūliņ jāmirst. Tāda māņticība un maldināšanās ir palikusi vēl

dažās vietās, kur Dieva vārds netiek mācīts, līdz šai dienai.

Šīs zemes valdnieki sākumā ir bijuši mestris ar saviem kom-

turiem un fogtiem. Pēc tam — Rīgas virsbiskaps ar saviem

četriem bīskapiem: Tērbatā, Sāmsalā, Kurzemē un Rēvelē.

Mestra, kā zemes firsta, mājoklis bija Cēsis. Virsbiskaps dzī-

voja Koknesē, Tērbatas biskaps Tērbatas pilī, Sāmsalas —

Arensburgā, Kurzemes — Piltenē un Rēveles biskaps Borholmas

pilī — Virijā. No visiem šiem Livonijas valdniekiem, mestriem,

komturiem, fogtiem, bīskapiem, domkungiem un mūkiem ne-

viena nav palicis, visus viņus maskavieši ir no zemes izdzinuši,
vai arī citādi viņi gājuši bojā.

Livonijas pirmreizējā atrašana un viņas atgriešana pie kri-

stīgas ticības.

Mūsu Kunga 1158. gadā, ķeizara Fridriķa Barbarosas val-

dīšanas laikā, Brēmenes tirgoņi pirmie savos kuģos atbrauca

Livonijā, un tieši tajā apgabalā, kur dzīvoja libieši. Viņi iera-

dās pret pašu gribu, vētras un negaisa dzīti, un atrada ļaunu
pagānu tautu. Kad nu šie pagāni ieraudzīja kristīgos tirgoņus,

viņi mežonīgā kārtā uzstājās pret viņiem, atņēma preces un
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dažus nosita. Tirgoņi pretojās viņiem ar šaujamiem ieročiem

un arī daudzus no pagāniem nosita. Beidzot tika noslēgts miers,
kuru abas puses ar zvērestu apsolījās uzticīgi turēt. Tirgoņi
priecājās, uzmundrinājās un droši kāpa malā. jo viņi domāja,
ka Dievs viņus šurp sūtījis. Viņu- kuģos bija daudz mantu,
kuras viņi ar lielu peļņu izmainīja pret vietējām precēm. Tā

viņi noslēdza vispirms ar Livonijas pagāniem pamatīgu mieru

tam gadījumam, lai viņi nākotnē vēl biežāki varētu ierasties.

Arī uz visiem tiem, kuri nāktu ar viņiem un gribētu tirgoties,

vajadzēja zīmēties šim mieram, un arī viņus vajadzēja labi uz-

ņemt. Tas notika Livonijā, Daugavas grīvā- Brēmenes tir-

goņi aizbrauca atpakaļ uz savu zemi. Un vairākkārtīgi brauca

viņi atpakaļ ar savām mantām. Arī daudzi citi tirgoņi ieradās

lielā skaitā. Visi viņi 'tika labi uzņemti. Tas vilkās tā ilgu laiku

un laime smaidīja viņiem. Beidzot brauca viņi tālāk zemē, ap-

mēram sešas jūdzes, izkrāva savas mantas ar pagānu atļauju,
un daudzi no tirgoņiem palika tur. Pēc tam pagāni deva vi-

ņiem tiesību celt preču noliktavu. Tad uzcēla viņi pie Dau-

gavas kādā kalnā lielisku māju un pili jeb cietoksni, tā ka viņi
tur varēja mierīgi nomesties. Un šo pili nosauca parJLkšķiii.
Bet pagāni nedomāja, ka viņiem no tā varētu celties kas ļauns.

īsi pēc tam tika celta Doles pils. šie ir pirmie kristīgo

cietokšņi Livonijā.

Pēc kāda laika atbrauca kopā ar tirgotājiem mācīts prie-

steris, kāds Zegebergas mūks Mein ar d s *). Viņš mācēja tā

izlikties, ka katrs tapa viņa draugs. Viņš sāka sprediķot pa-

gāniem un uzcītīgi tos mācīt, tā ka daudzus no viņiem atgrieza

pie kristīgas ticības, šīs jaunās Ikšķiles pils apgabalā dzīvoja
kāds pagāns, kurš bija veltīts ar daudz mantām uņ bija varens

zemē ar saviem draugiem. Viņu sauca Ar Dieva

palīdzību viņš tapa kristīgs un daudzi no viņa draugiem un

apakšniekiem līdz ar viņu, kuri visi likās kristīties no šī prie-
stera Meinarda. Tirgoņi bija ļoti priecīgi. Kad nu ziņa izpla-

tījās zemē, ka Kobis ar saviem draugiem un piekritējiem ta-

puši par kristīgiem, leiši, krievi, igauņi, sāmsalnieki un kurši

sāka sacelties un ķērās pie ieročiem, tā ka viņi bija izdzirduši,
ka kristīga ticība ieviesusies Livonijā un sākot izplatīties.

Priesteris Meinards, Kobis un daudz citi kristīgie devās

pie pavēsta lūgt zemei bīskapu. Kad viņi nonāca Romā, par

pāvestu tur bija Aleksandrs 111. Pēdējais izzinājis visas ze-

*) kronikā Meinert.
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mes un tautu stāvokli, iecēla priesteri Meinardu par biskapu

un pavēlēja viņam sprediķot Livonijā un darīt visu pēc labākās

apziņas. Tas notika 1170. gadā.

Kad biskaps Meinards un Kobis ieradās Livonijā, kristīgie

ļoti priecājās, ka dabūjuši biskapu, kura uzturēšanās vieta tika

nolikta tur, kur tagad atrodas Rīga. Kristīgo vara sāka pie-

ņemties zemē. Biskaps Meinards sprediķoja uzcītīgi un atgrieza
daudzus no šīs pagānu tautas. Meinards bija par biskapu 23

gadus un nomira 1193. gadā.

Tad sūtīja kristīgie sūtņus pie Brēmenes virsbīskapā pēc

palīdzības, lai varētu dabūt atkal jaunu biskapu. Un viņiem
atsūtīja biskapu no Brēmenes, vārdā Šis bija Livo-

nijas otrais biskaps. Kad viņš ieradās Livonijā, tad sacēlās

lībieši, krievi un leiši un gribēja atkal biskapu kopā ar visiem

kristīgiem izdzīt no zemes, bet ibiskaps Bartolds ar citiem kri-

stīgiem varonīgi pretojās viņiem. Kobis tapa nāvīgi ievainots

un uz kaujas lauka pie Kokneses palika toreiz ap 300 kristīgo.
Bet kristīgiem palika vēl virsroka, jo viņi dabūja šinī laikā ar-

vienu vairāk palīdzības. īsi pēc tamno dabūtiem ievainojumiem
nomira Kobis.

Biskaps Bartolds iesāka pirmais celt Rīgu, kas igauņiem
ļoti nepatika. Viņi sapulcināja visus savus spēkus un ieradās

pie Rīgas, lai kavētu iesākto darbu. Bet tur bija ieradušies

daudzi svētceļotāji kristīgiem palīgā. Kopā ar viņiem biskaps
Bartolds stājās igauņiem pretīm un notika kauja. Biskaps Bar-

tolds tapa nonāvēts. Viņš bija valdījis 11 gadus. Vairāk kā

1100kristīgo krita līdz ar viņu. Pagānu palika uz kaujas lauka

600. Bet kristīgiem palika vēl virsroka. Pēc biskapa Bartolda

nāves kristīgie bija ļoti noskumuši. Viņi griezās pie Brēmenes

virsbiskapa un lūdza sūtīt citu biskapu. Tajā laikā Brēmenē

dzīvoja krietns vīrs, vārdā Alberts*). . 1204. gadā Romas pā-

vests Inocents 111. iesvētīja un apstiprināja viņu par Livonijas
trešo biskapu. Pāvests dibināja arī bruņnieku ordeni, palīgos
biskapam Albertam, šiem ordeņa brāļiem bija jādzīvo Livonijā

un jāpalīdz nākotnē iekarot visu zemi. Pāvests atdeva šim or-

denim visas iekarotās zemes Livonijā ar ļaudīm. Visa zeme,

ko viņi paši un viņu pēcnācēji kādreiz iekarotu, tapa apsolīta
viņiem kā brīvkungu mantojums uz mūžīgiem laikiem, un viņu

pienākums bija būt par svētās baznīcas apsargātājiem, šiem

ordeņa brāļiem bija jānes balti mēteļi ar diviem krustaniskiem

*) kronikā Albrecht.
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zobeniem un sarkanu zvaigzni. Viņus nosauca par zoben-

brāļiem.

Tajā pašā 1204. gadā par šī ordeņa galvu jeb mestri tika

izvēlēts krietns vīrs, vārdā Virmot Biskaps Alberts un Virmo

ļoti daudz ir pielikuši pūļu, ka tikdaudz bruņnieku ir iestāju-
šies ordenī. Daudz ļaužu ceļoja uz Livoniju pildīdami Dieva

gribu un arī pāvesta grēku atlaišanas dēļ, lai karotu ar kri-

stīgo ienaidniekiem. Mestris Virmo daudzkārt ir karojis ar ne-

kristīgiem. Viņš nokāva krievu kņazu un 600 krievus, un at-

ņēma pagāniem Ģerziku un Koknesi.

Šinī laikā biskaps Alberts dibināja divas bīskapijas: Le-

ali un Ugeniju. Kāds Brēmenes abats, Hermanis vārdā, bija

pirmais Leales biskaps. Viņš ir uzcēlis Leales pili un turpat

arī sieviešu klosteri. Pēc tam Hermanis tika iecelts par pirmo

Ugenijas biskapu. Tajā pašā laikā(bīskaps Alberts sāka celt

daudzas baznīcas un klosterus, kā Dombaznīcu Rīgā un klosteri

Daoigavgrīvā, kuru ordeņa kuingi ieslēdza vēlāk celtā Daugav-

grīvas pilī.\l2oß. gadā, kad Leales biskaps Hermanis bija aiz-

ceļojis pie bīskapa Alberta, Zviedrijas ķēniņš Jānis I. bija ie-

radies ar karaspēku Livonijā. Viņš bija atvedis priesterus
un bīskapus, kuriem vajadzēja nekristīgiem igauņiem mācīt

kristīgu ticību. Tiklīdz ķēniņš bija ieradies Roķelē*), viņš tūlīt

devās uz Vīku un ieņēma nekavējoties Leales pili, atstāja tur

savu biskapu un dažus priesterus, kā arī virsnieku Karolu ar

500 vīriem. Pēc tam ķēniņš aizbrauca atpakaļ uz Zviedriju,
piekodinājis saviem ļaudīm nopietni apsargāt Leales pili. Kad

ķēniņš no Livonijas bija aizbraucis, sāmsalieši un vīķieši ap-

lenca ar lielu karaspēku Leales pili un draudēja viņu nodedzi-

nāt. Kad nu zviedri, nezinādami, ka ienaidnieki tik stipri* iz-

darīja uzbrukumu no pils, viņi visi tika aplenkti un nokauti.

Pēc tam sāmsalieši un vīķieši uzbruka pilij un iekaroja viņu.
Biskapu un virsnieku Karolu kopā ar pils iemītniekiem viņi
nosita un pili nodedzināja un iznīcināja. Tā tad vāci un zviedri

atkal pazaudēja Leales pili un visu Vīku. Bez tam biskaps
Alberts un visi kristīgie zemē bija ļoti nobēdājušies. Ne ilgi

pēc tam biskaps Alberts atkal iekaroja Vīku un piespieda viņu

pie padevības. Leales pili atkal uzcēla. Par biskapu iesvētīja
un iecēla otru Hermani. Tajā laikā bīskapa miteklis bija
Vecā Pērnavā, tādēļ ka visā Igaunijā nebija nevienas citas

*) Rokel; tagad Rokiill; Grubers: Rutai; Indriķa kr. Rotalia; Bran-

dis: Reval.
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pils un miesta. Pēc tam uzcēla Hapsalu un domu pārcēla no

Vecās Pērnavas uz Hapsalu. Vēlāk, kad tika dibināta Sāmsalā

Arensburga, biskapa mājoklis tika pārcelts uz Arensburgu. Le-

ales bīskapija zaudē savu vārdu un tiek minēta Sāmsalas bī-

skapija. Biskaps Alberts atkal iekaroja Vīku un piespieda iedzī-

votājus pie paklausības. Dānijas ķēniņš Valdemārs 11. arī tika

pierunāts izmēģināt savu laimi pie igauņiem, un viņš sūtīja
karaspēku uz Livoniju, kurš iekaroja Hariju, Viriju un Jervi.

Nedaudzus gadus vēlāk, Dānijas ķēniņš Valdemārs 11.

personīgi ar ļaužu pūli un Lundes virsbīskapu ieradās Livo-

nijā un sāka celt Rēveles pilsētu. Tas notika 1223. gadā. Arī

dāņi pēc tam uzcēla Vezenbergas un Narvas pili, lai varētu ap-

kārtējās zemes iekarot un apsargāt. Arī dāņu biskapi Rēvelē,
ka arī visas baznīcas un klosterus Harijā un Virijā, ar Dā-

nijas ķēniņu laipniem pabalstiem, ir dibinājuši un uzcēluši.

Tajā pašā laikā,kad dāņu vara sāka Livonijā nostiprināties,

biskaps Alberts un mestris Virmo arī nekavējās vest karus un

celt pilis. Mestris Virmo ir padarījis daudz labu darbu. Viņš ir

uzcēlis Siguldas, Cēsu un Aizkraukles pilis. Bet bija viens cil-

vēks, kas mestri Virmo ļoti ienīda, šis ļaundaris, atradis izde-

vīgu brīdi, nonāvēja mestri un viņa garīdznieku. Tāds bija šī

dievbijīgā mestra gals, pēc tam, kad viņš bija valdījis 18 gadus,
šo ļaundari, kādu Cēsu fogtu, vēlāk saķēra un notiesāja uz rata.

Tas bija 1223. g. 1223. g. pēc Virmo nāves par Zobenbrāļu or-

deņa mestri Livonijā izvēlēja brāli Volkvīnu, atklātu, taisnīgu
un savam ordenim uzticīgu cilvēku. Viņš cēla Vilandes pili,
kas igauņiem ļoti nepatika. Kad mestris savus ordeņa brāļus
ar dažiem ļaudīm nosūtīja uz Vilandi, ceļā viņiem uzbruka

igauņi un visus nokāva. Kad tapa redzams un nojaužams, ka

pagāni sāka ņemt virsroku pār ordeni un bīskapiem, Alberts

bija spiests ceļot pār jūru uz Saksiju lūgt palīdzību. Nonācis

Saksijā viņš pierunāja Saksijas hercogu Albertu nākt ar sa-

viem bruņniekiem un svētceļotājiem Livonijas kristīgiem pa-

līgā. Kad igauņi dabūja zināt, ka daudz kristīgo ieradušies,

viņi sapulcējās, lai kristīgos sakautu un atkal padzītu no zemes.

Saksijas hercogu Albertu mestris Volkvīns uzņēma Rīgā
ar lielu godu. Hercogs pirmais uzrunājis mestri un teicis:

„Mīļais mestri! Mēs esam ieradušies šeit kā svētceļotāji, Dieva

ienaidniekiem par nepatikšanu. Mēs gribam sekot jums ar sa-

viem svētceļotājiem un izbaudīt kopā ar jums labu un ļaunu."

Hercogs un mestris devās pret igauņiem. Cīņa bija grūta un

vairāk kā 1500 pagāni tika nokauti. Pārējie sabēga mežos un
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biezokņos. Kristīgie uzvarēja un pazaudēja ne vairāk kā 60 vī-

rus un 2 ordeņbrāļus. Kad hercogs un mestris bija vienu dalu

igauņu piedabūjusi pie paklausības, un viņi ļoti priecīgi pārnāca

Rīgā, tad sacēlās atkal jervieši kopā ar sāmsalniekiem, kuri

viņiem bija nākuši palīgā. Hercogs Alberts un mestris Volkvīns

uzsāka otru reizi kara gājienu, nonāca Jervē, kur viņi atrada

priekšā arī sāmsalniekus. Notika atkal liela kauja pie Kandeles,
kurā krita daudz pagānu un arī daži kristīgie. Pēc tam bija
vienu laiku miers. Hercogs Alberts aizceļoja atpakaļ uz Saksiju.

Livonijā viņš bija paveicis daudz slavenu darbu. Mestra Vol-

kvīna un viņa ordeņa vara sāka Livonijā augt. Tas nepatika
Rēveles dāņiem. Tādēļ viņi sāka lietot paņēmienus, kuriem

bija jāierobežo mestra darbība, lai viņi paši varētu iekarot zemi

un savu darbību ievirzīt dziļāk zemē. Tādēļ, ka viņi nostipri-

nāja Rēveles pili, un viņiem bija arī varena ķēniņa atbalsts,
kurš gadījumā varētu viņus paglābt, viņi bija izdomājuši rīko-

ties ar viltību un sūtīt pie mestra viltus sūtni, kurš lai mestram,

it kā pāvesta vārdā, ziņotu, ka mestram uz priekšu jāietur miers

un ka viņš nedrīkst kaitēt pagāniem un viņus apgrūtināt, iz-

ņemot to gadījumu, ja pagāni iebruktu kristīgo zemēs un no-

darītu kādu skādi.

Šāds sūtņa ziņojums ļoti uzbudināja un apbēdināja mestri

un visus kristīgos Rīgā. Viņi nezināja, kā lai to saprot, jo
pāvests pats bija ordeni iesvētījis un apstiprinājis un apsolī-
jis, ka viss, ko viņi atņems pagāniem, brīvi piederēs viņiem,
kā brīviem zemes kungiem uz mūžīgiem laikiem. Kad nojauta,
ka sūtnis nav īsts, viņi izvadīja viņu tā, lai viņam nebūtu gri-
bas vēl kādreiz atgriezties. Tādi apstākļi piespieda mestri Vol-

kvīnu atņemt dāņiem Rēveles pili un pilsētu ar visām apkār-
tējām zemēm. Kad Volkvīns bija uzvarējis dāņus Livonijā,
viņš sāka celt stipru Rēveles pili, stipru un augstu, ar mūriem

un torņiem, kā mēs to redzam vēl šo baltu dienu.

Tajā pašā laikā krieviem vēl piederēja Tērbatas pils, viņu
valodā Jurjeva, ar apkārtējām zemēm. Kad kristīgie jau reiz

bez panākumiem bija izmēģinājuši savu laimi, viņi piedāvāja
Tērbatas krieviem mieru. Krievi negribēja slēgt mieru. Šie

grēcinieki sava cietokšņa dēļ bija lepni un naidīgi. Tāda uz-

vešanās biskapam Albertam, mestram Volkvīnam un visiem or-

deņa brāļiem ļoti nepatika. Tādēļ viņi visi lielā nopietnībā pa-

slepus un klusu rīkojās uz karu, vēl reiz izmēģināt savu laimi

ar Tērbatas krieviem, šim karaspēkam piebiedrojās arī Uge-
nijas biskaps Hermanis un Orlamindas grāfs Alberts, kurš bija
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atsteidzies ordeņam palīgā. Kad visi bija sagatavojušies, kara-

spēks devās uz Vircjervu un no turienes lielā steigā uz Tēr-

batu. Tērbata nebija tad ar akmeņu mūriem nostiprināta pils
vai pilsēta, bet tikai vienkārša koka un blanku pils ar aizsarga
valni. Sākumā vācieši uzaicināja viņus ar labu padoties, bet

krievi pēc sava paraduma atbildēja ar lielīšanos un nepiekāp-

un cerēja, ka viņiem nāks palīgā Novgoroda un Pliskava.\

Kad vāci redzēja, ka šo pili nevarēs ieņemt bez cīņas, viņi sāka

visā nopietnībā tai uzbrukt. Krievi un igauņi varonīgi turējās
pretim un nodarīja vāciem ar uguni un pārsvaru lielus zaudē-

jumus. Vāci tomēr beidzot uzvarēja un ieņēma pili, cīnoties

vīrs pret vīru. Krievi un igauņi, kuri atradās pilī, kopā ar

kņazu, tika nokauti. Pils tika galīgi nodedzināta un izpostīta
Kad ieradās palīgi no Pliskavas un dzirdēja, ka Tērbata ieka-

rota, viņi bija bēdīgi un aizgāja atpakaļ. Kristīgie visā zemē

ļoti priecājās par šo lielisko uzvaru. Tas notika ap 1230igadu.

Kad igauņi un sāmsalnieki, kuri bija atkrituši no kristī-

giem, dzirdēja par Tērbatas krišanu, viņi ļoti nobijās un sūtīja

sūtņus pie biskapa Alberta lūgt apžēlošanu, atlaida visus sa-

gūstītos kristīgos un apsolīja nomaksāt divkārtīgu nodokli, ko

viņi līdz šim bija nokavējuši izdarīt.

Pēc tam salasījās igauņi no malu malām un sāka, bez baz-

nīcām un klosteriem, celt arī savas mājas un sādžas 1
.

Visi tie,
kuri līdz šim ilgu laiku bija slēpušies biezokņos, nāca ārā, sāka

apkopt bez traucēšanas savus laukus, kas daudzus gadus nebija
noticis. Tiem igauņiem, kuri godīgi vāciem, at-

laida nodokļus un klaušas. Še meklējams Livonijas brīvzem-

nieku sākums. Un daudzi no viņiem bauda šo brīvību līdz šai

drenai.

Visā Igaunijā bija pilnīgs miers. Ugenijas biskaps Her-

manis sāka celt nopostīto Tērbatas pili no akmeņiem un kaļķiem
un pabeidza viņu tādā veidā, kā mēs to vēl šodien redzam, šurp

viņš pārcēla arī biskapa mājokli. Jauno Tērbatas pili Hermanis

uzticēja četriem bruņniekiem un iecēla viņu© par priekšniekiem.
Tie bija biskapa brālis Ditriķis, Engelberts Tīzenhauzens, Hel-

molds no Lineburgas un viens vecs kungs no Doles. Tērbatas

domu viņš dibināja pie Embachas un iecēla savu brāli Ot-

maru*) tur par prāvestu un atdeva viņam daudz ciemu. Uge-
nijas biskapi ja zaudēja savu nosaukumu un tika saukta par

Tērbatas bīskapiju. Domkungus tajā laikā sauca par kanoni-

*) Indriķa kronikā: Rotmarus.
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ķiem. Tērbatas biskaps Hermanis cēla arī daudzas baznīcas

un klosterus, starp citiem arī Falkenavas klosteri. Viņa mūžs

bija garš. Kad viņš savā 77. mūža gadā bija atgriezies

no Romas ceļojuma un tapis akls, viņš kā mūks iestājās Falke-

navas klosterī, kur arī beidza savu dzīvi. Vēl dzīvs būdams viņš
atdeva biskapiju kādam Aleksandrim, kuru viņš bija uzaicinā-

jis no Vācijas. Šis bija otrs Tērbatas biskaps. Ap šo laiku

ieradās arī grāfs Arnsteds no Tiringas ar daudziem svētceļotā-

jiem. Viņš un mestris Volkvīns ziemā uzbruka sāmsalniekiem,
nokāva vecus un jaunus, gandrīz 2300 cilvēkus, un piespieda
sāmsalniekus pie paklausības. Pēc šīs uzvaras mestris Volkvīns

air svētceļotājiem devās uz Zemgali, uzbruka iedzīvotājiem un

vienā reizē nokāva 1600 cilvēkus. Kristīgo tajā pašā kaujā krita

pāri par 300. Zemgaļi atkal sacēlās pret mestri, un kaujā ar

viņu atkal pazaudēja vairāk kā 500 vīru. Kristīgo krita ap 200.

Pēc tam sacēlās leiši lielā pūlī pret mestri. Mestris un Tī-

ringas grāfs arī sapulcēja savus svētceļotājus. Abas puses cī-

nījās sīvi. Leišu krita vairāk kā 2000, un no mestra pulkiem
600. Bet vāci paturēja virsroku un paņēma kā laupījumu 1500

zirgu. Pēc tam grāfs ar saviem svētceļotājiem atgriezās savā

dzimtenes pilī. Par kristīgiem viņš bija bruņnieciski karojis.

Pēc tam ieradās Livonijā ar daudziem svētceļotājiem grāfs
Danebergs un Jānis Haseldorfs karot pret kristīgo ienaidnie-

kiem. Mestris Volkvīns ari apbruņoja un sapulcēja ļoti lielu

karaspēku un kopā ar grāfu un svētceļotājiem devās uz Lie-

tavu. Leiši arī bija apbruņojušies un devās mestram pretim.

Kristīgo karaspēks tapa iznīcināts. Mestris Volkvīns grāfs
Danebergs un 48 ordeņbrāļi un daudzi svētceļotāji krita šinī

kaujā, kura notika 1238. gadā. Tāds bija šī slavena mestra

gals pēc 15 gadu valdības. Daudz viņš darījis laba un arī daudz

piedzīvojis nepatikšanu savā valdības laikā.

Biskapa Alberta laikā Rīgā, un mestra Volkvīna laikā ne

tikai Saksijas hercogs Alberts, Orlamindes grāfs Alberts, Ti-

ringas grāfs Arnsteds un grāfs Danebergs ieradās Livonijā, bet

arī tad, un pēc tam ieradās vairāki firsti, kā dāņu ķēniņš Val-

demārs, Pomerānijas firsts Barnims, daži grāfi no

Stādenes, Oldenburgas, Lipes un daudz citi grāfi un kungi. Ne

sava labuma dēļ viņi pa jūru un sauszemi, pa tāliem nedrošiem

ceļiem devās uz Livoniju, bet gribēdami sekmēt visu kristīgo
dzīvi un labklājību. Atdodami mestriem savu mantu un asi-

nis, viņi sniedza lielu palīdzību, lai nabagu pagānu zemi vestu

pie kristīgas ticības.
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Mestris Volkvīns 1234. gadā griezās pie Hermaņa Zalcas,

Prūsijas virsmestra un pie visa Vācu ordeņa dēļ viņa draudzī-

bas Zobenbrāļu ordenim Livonijā. Ne tik ātri tas varēja iz-

doties, jo dāņu ķēniņš iestājās pret to, celdams sūdzību pret

zobenbrāļiem Rēveles pilsētas un apkārtējo zemju atņemšanas

dēļ. Beidzot uz mestra un zobenbrāļu vairākkārtīgu lūgumu,

pēc Prūsijas ordeņa kungu ilgas pārdomāšanas, pa kuru laiku

zobenbrāļi bija izlīguši ar Dānijas ķēniņu, uzņēma viņus un

ievietoja vācu ordenī, ko pāvests Gregors IX. apstiprināja. Tajā

pašā laikā, 1238. gadā, krita mestris Volkvīns.



Livonijas kronikas otrā daļa.
No pirmā Vācu ordeņa mestŗa Livonija līdz beidzamam.

Mestris Volkvīns kopā ar biskapu Albertu padarīja Livonijā
daudz slavenu darbu. Pie Vācu ordeņa Prūsijā viņš panāca sa-

vas dzīves beigās to, ka Zobenbrāļu ordenis Livonijā tika savie-

nots ar Vācu ordeni. Viņš krita kaujā un pats nedabūja darbo-

ties šinī ordenī. Tad iecēla 1238. gadā par pirmo Vācu ordeņa
mestri Livonijā Hermani Balku, no dažiem sauktu, varbūt viņa
slaveno darbu dēļ, par Falku*). Pirm:, iecelšanas viņš 7 gadus
bija bijis zemes mestris Prūsijā. Šis mestris pirmais ieveda

Livonijā Vācu ordeņa tērpu un iekārtu.

Tā izbeidzās Zobenbrāļu ordens Livonijā un iesāka savu

darbību Vācu ordenis.

Šī mestra laikā ar ķeizara Fridriķa 11. piekrišanu un pā-

vesta vidotājību, kurš bija nosūtījis uz Livoniju greznu sūt-

niecību, atdeva, kauču nelabprāt, Dānijas ķēniņa rīcībā Rēveli

ar apkārtējām zemēm. Par to Dānijas ķēniņš atdāvināja Vācu

ordenim Livonijā visu Jervi uz mūžīgiem laikiem. Viņš sūtīja
arī lielu karaspēku ordenim palīgā pret nekristīgiem. Ar šo

karaspēku mestris Hermanis Balks uzbruka atkal krieviem, kuri

ordenim, sevišķi Tērbatasbiskapam, atņemtās Tērbatas pils dēļ,
bieži bija nodarījuši daudz ļauna. Tādēļ mestris ar lielu kara-

spēku ieradās pie Izborskas un sīvā kaujā nonāvēja daudz krievu

un pārējos piespieda bēgt. Pēc tam mestris un biskaps Her-

manis ar visu karaspēku nonāca pie Pliskavas un sāka iekarot

pilsētu. Pliskavas krievi pieprasīja mieru un labprātīgi pa-
devās ordenim, kas arī, ar krievu kņaza Jaropolka piekrišanu,
notika. Pils un Pliskavas pilsēta pārgāja mestra rokās, kurš

pilsētā un piilī ielika ordeņbrāļus un daudzus kristīgos. Visi

slavēja Dievu ar pateicību par tik lielu ieguvumu un atgriezās

atpakaļ uz Livoniju. Novgorodas kņazs Aleksandrs atņēma
Pliskavu 1244. gadā. Kristīgie turējās pretīm ļoti drošsirdīgi,
bet beigās tomēr pazaudēja. Tika nokauti 70 ordeņbrāļu un

daudz vācu; seši brāļi tapa sagūstīti un līdz nāvei nomocīti.

Šis mestris valdīja gandrīz 6 gadus un nomira 1245. gadā.

*) Falke—Vanags, kaut gan laikam Falke jāuzskata par drukas kļūdu.
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Heimburgas Indriķis, otrais Vācu ordeņa mestris Livonijā.

1245. g. Heimburgas Indriķis top iecelts no Prūsijas virs-

mestra par Livonijas mestri. Šī mestra laikā Rīgas ceturtais

biskaps bija Nikolājs. Viņš uzcēla Rīgā baskāju mūku klosteri,

šis mestris vājās veselības dēļ atteicās no sava amata pēc 2 gadu
valdīšanas.

Greningas Ditriķis, Vācu ordeņa trešais mestris Livonijā.

1217. gadā Prūsijas virsmestris, Tīringas grāfs Konrāds,

atsūtīja Livonijai citu mestri — Greningas Ditriķi. šis mestris

ar lielu karaspēku uzbruka kuršiem, ielauzās viņu zemē, daudzus

nokāva, un palicis kādu laiku šai zemē, uzcēla Kuldīgu un Em-

būti, un ielika šinīs pilīs daudz karaspēka.ļ Kuršiem viņš lika

ziņot, ka visi tie, kas kristīsies, padosies Ordenim un maksās

nodevas, taps atstāti dzīvīA

Bet kurši negribēja labprāt kristīties, tā ka izcēlās tādēļ
daža sīva kauja un dažs labs ordeņbrālis krita kaujā, kamēr

kuršus paspēja piegriezt pie kristīgas ticības. Kurši nojauda

ordeņa nopietnību un padevās Lietavas firstam Mintautam, kurš

arī bija kristīgo ienaidnieks, šis firsts savāca lielu karaspēku
un uzbruka Embūtes pilij. Mestris un maršals Bernhards pa-

slēpās ar savu karaspēku mežā. Tad leiši gatavojās ieņemt
Embūtes pili, bet viņi nebija ņēmuši vērā mestra spēkus, kurš

kopā ar maršalu pārsteidza viņus. Lietavas firsts bēga ar visu

savu karaspēku un šinī bēgšanā tika nokauti pāri par 1500

leišu, daudzi sagūstīti un iznīcināts viss atpakaļpalikušais kara-

spēks. Kristīgo krita ne vairāk kā 4 ordeņbrāļi un 10 citi. Pēc

tādas uzvaras mestris ieņēma cietokšņus un lika viņus labi no-

stiprināt; tas bija grūts darbs un maksāja neviena vien ordeņ-

brāļa dzīvību.

Pēc 8 gadu valdīšanas mestris Ditriķis atteicās no sava

amata. Virsmestris izvēlēja viņu pēc tam par sūtni pie pāvesta,
lai nokārtotu dažas ordeņa lietas.

Andrejs Štuklands*), ceturtais Vācu ordeņa mestris Livonijā

Andreju Štuklandu ievēlēja par Livonijas mestri 1250.

gadā. Viņš bija taisnīgs un labdarīgs mestris. Šī mestra laikā

sacēlās pret ordeni leiši, šamaiši un zemgaļi, cerēdami ordeni

pavisam padzīt no zemes. Mestris Andrējs štuklands ar saviem

*) pazeizāk — štīrlands.
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brāļiem un bruņniekiem ātrumā sagatavojās uz karu, devās

ienaidniekiem pretim, daudzus nokāva un daudzus saņēma gū-

stā, izpostīja un izdedzināja visu zemi un nonāca līdz pilij, kuru

bija cēlis ķēniņš Mintauts. Viņš izlaupīja un izvandīja visu

zemi un iedzīvotājus nosita vari saņēma gūstā. Pēc tam viņš

gāja pret šamaišiem. Tur viņš rīkojās tāpat, kā Lietavā. Pēc

tik lielas uzvaras viņš lielā priekā pārnāca Rīgā ar lielu lau-

pījumu, no kura mestrs daudz atdeva Dievam par godu, daudz

nabagiem un pāri palikumu — savam karaspēkam.
Pēc tam mestris ar saviem brāļiem izstaigāja visu Zemgali

un rīkojās tur tāpat, kā Lietavā un šamaitijā, sagrābdams daudz

laupījuma. Bet zemgaļi nāca pie mestra un lūdza pēc miera

un apsolījās maksāt nodevas un kara zaudējumus ordenim.

Miers tapa noslēgts zem tā noteikuma, ka viņi dzīvos mierīgi

un maksās gadskārtējā&mode^as.
Lietavas ķēniņš(Mintauta}arī sūtīja pie mestra Andrēja

sūtņus, kuri ziņoja, vēloties vest sarunas. Mestris,

apspriedies ar saviem brāļiem un bruņniekiem, ieradās pie ķē-

niņa noteiktā vietā. Viņu satikšanās bija ļoti sirsnīga, un kad

viņi bija izrunājušies, ķēniņš lika sagatavot lepnas dzīres un

ielūdza mestri uz šīm dzīrēm. Pie galda mestris veda ar ķēniņu

garas sarunas un pierunāja ķēniņu, tā ka viņš apsolījās kri-

stīties. Ķēniņš prasīja, lai mestris panāktu pie pāvesta to, ka

viņu un viņa sievu tūliņ pēc kristības kronētu kā kristīgu ķē-

niņu un ķēniņieni. Mestris viņam to arī svinīgi apsolīja. Ķēniņš

ļoti priecājās un apsolīja dāvāt ordenim vienu gabalu zemes.

Ķēniņš un mestris šķīrās ļoti draudzīgi. Mestris, pārnācis

mājās, tūliņ paziņoja visu to pāvestam Inocentam. Pēdējais

ļoti priecājās un izdeva mestram pilnvaru kronēt ķēniņu pēc

kristīgo iekārtas. -"*->^
Tāja laikā Rīgas bīskapijas priekšgalā bija Alberts IL; pēc ļ

skaita piektais Rīgas biskaps, agrāk Brēmenes domkungs un i
Lībekas bīskapijas administrators. Biskaps Alberts un mestris \
Štuklands lika izgatavot divus greznus kroņus un kopā ar \

Kulmas*) biskapu Indriķi un daudz citiem biskapiem, daudziem \

kareivjiem un bruņniekiem lielā greznībā devās uz Lietavu pie \

ķēniņa, kurš viņus saņēma ar lielu godu un sarīkoja lepnas
dzīres.

Ķēniņš Mintauts un ķēniņiene Marta pieņēma kristīgo

ticību, un mestris un biskaps Alberts pēc kristīgas ticības iekār. /

tas kronēja viņus. Mestris uz pā /esta vēlēšanos atdeva ķēni-

*) Kulma — Prūsija.
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ņam visu Lietavu par lēni. Kristījās arī ļoti daudz tautas.

Kad tas bija padarīts, biskapi un mestris atgriezās mājās. Tas

notika 1255. gadā.

Šī mestra laikā Rīgas bīskapija tapa par virsbīskapiju un

Alberts 11. par Rīgas virsbīskapu. Viņa rokās bija augstākā

vara par visiem bīskapiem Prūsijā un Livonijā, tāpat kā virs-

mestris bija augstākā vara par visu ordeni Livonijā un Prūsijā.
Mestris Andrejs valdīja 6 gadus, atteicās no amata un aizce-

ļoja uz Vāciju.

Seines grafs Eberhards, piektais Vācu ordeņa mestris Livonijā

1256. gadā Seines grafs Eberhards, dievbijīgs un gudrs
vīrs, tapa iecelts par mestri Livonijā, kur viņu saņēma ar lielu

godu. Tūliņ pašā sākumā viņš gatavojās uz karu ar šamaišiem,
ielauzās viņu zemē, laupīja, dedzināja, saņēma gūstā un nokāva

daudz tautas, un ar lielu laupījumu un triumfu atgriezās Rīgā.

Tāpat viņš devās arī pret kuršiem un izdarīja vēl daudz citus

kara gājienus pret ordeņa ienaidniekiem. Pēc 2 gadu valdī-

šanas viņš saslima, lika sevi novest uz Vāciju un tur nomira.

Zangerhauzes Anoss, sestais Vācu ordeņa mestris Livonijā.

1258. gadā Prūsijas virsmestris Pope atsūtīja Livonijai

jaunu mestri — Zangerhauzes Anosu. Šis mestris veda dažus

karus pret zemgaļiem un šamaišiem. Pēc 3 gadu valdīšanas

Livonijā viņu iecēla 1261. gadā par virsmestri Prūsijā.

Burchards Hornhauzens, septītais Vācu ordeņa mestris Livonijā.
Burchards Hornhauzens mestra amatu Livonijā pieņēma

1261. gadā. Šis mestris kādreiz gribēja apskatīt Kurzemes

pilis. Netālu no Mēmeles uzbruka viņam pagāni, kuri "bija

paslēpušies krūmos. Mestram nebija vairāk kā 40 ordeņbrāļu
un 500 kara kalpu, ar kuriem viņš drošsirdīgi devās pašā pa-

gānu vidū un daudzus nokāva. Tikai 12 ordeņbrāļi palika uz

kaujas lauka. .Mestris pats tika ievainots un atbēga ar savu

karaspēku uz Mēmeli. Izveseļojies viņš atgriezās Rīgā un sa-

rīkoja jaunus kara gājienus pret minētiem pagāniem — šamai-

šiem, lai atriebtu nodarīto apkaunojumu.' šamaiši lūdza pēc

miera, un, uz Rīgas virsbiskapa ieteikšanu, miers tapa noslēgts
uz 2 gadiem. Pa to laiku mestris veda daudz karu pret citiem

pagāniem.
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Kad beidzās divu gadu miers ar šamaišiem, izcēlās atkal

karš starp leišiem un šamaišiem no vienas puses un ordeni no

otras puses. Abās pusēs bija lieli zaudējumi, bet pagāni guva

virsroku. Ordeņbrāļu krita 33. Mestris rīkojās atkal uz karu,

jo no Vācijas ordenim palīgos bija atnācis daudz ļaužu. Lei-

šiem un šamaišiem viņš atkal pieteica kauju, bet viņi neuz-

drīkstējās to pieņemt. Tad mestris devās uz Zemgali un ieņēma
tur vienu pili, un pēc tam viņš gāja zemē tālāk, uzcēla Dobeles

pili un atstāja tur stipru karaspēku.
t

šim mestram bija daudz

darba ar leišiem, šamaišiem, krieviem un zemgaļiem, šīs tau-

tas bija apvienojušās, lai vācus galīgi izdzītu no Livonijas.
Beidzot 1264. gadā leiši un šamaiši pie Durbes nokāva mestri

Burchardu kopā ar daudziem ordeņa brāļiem un karavīriem.

Tajā pašā reizē pagāni ieņēma Kāršavas un Dobeles pili. šis

mestris valdīja 3 gadus un 6 mēnešus. Uz kaujas lauka pie
Durbes palika arī Prūsijas maršals, 150 ordeņbrāļu un daudz

bruņnieku. Turpat tapa sagūstīti 8 ordeņbrāļi, un 5 nomocīti

līdz nāvei.

Jirģens Eikstats, Vācu ordeņa astotais mestris Livonijā.

Pēc Burcharda Hornhauzena, viņa palīgs, Siguldas komturs

Jirgens Eikstats, 1264. gadā tapa par Livonijas mestri. Viņš
gribēja atriebt leišiem sava priekšteča nāvi, bet viņam izgāja

gandrīz tāpat, kā viņa priekštečam. Tādēļ viņš bija spiests

slēgt ar leišiem mieru. Pa to laiku kamēr mestris karoja ar

leišiem, sāmsalieši bija atkrituši no kristīgās ticības. Mestris

uzbruka viņiem šīs atkrišanas dēļ kādā mežā pie Karmeles

pils, daudzus no viņiem nonāvēja un piespieda pie paklausības.
Šī mestra laikā kristīgiem Livonijā bija jāpieredz lielas

briesmas.

Verners Breithauzens, Vācu ordeņa devitais mestris Livonijā.

Pēc Jirgena Eikstata par mestri tapa ievēlēts Verners

Breithauzens. Mestrim Verneram bija daudz karu ar Lieta-

vas ķēniņu Mintautu, šo atkritēju no kristīgās ticības un ma*

meļuku. Ne mazāk bija karu ar krievu kņazu un šamaišu

vecāko Tramatu*). Viņi bija sadevušies kopā, lai ordeni un

vācus izdzītu no Livonijas. Ķēniņš Mintauts ieradās ar savu

karaspēku pie Cēsīm, bet neatradis savus sabiedrotos krievus,

*) citur Troinatu, kas būtu pareizāk.

1 Kauja pie Durbes.
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lielā nemierā atgriezās atpakaļ, nodarīdams Livonijai daudz

posta. Kad viņš bija jau aizgājis, ieradās krievu kņazs ar

lielu karaspēku, izlaupīja un izpostīja visu Tērbatas biskapiju

un ieņēma Tērbatas pilsētu. Tā kā Tērbatas pili viņš nevarēja
tik drīz ieņemt, jo arī mestris bija ieradies palīgā, tad viņš iz-

laupīja pilsētu, galīgi nodedzināja viņu un aizgāja atpakaļ uz

Krieviju. Mestris un Tērbatas biskaps pēc tam, kad bija pil-
sētā atkal novietojuši iedzīvotājus, dzinās krieviem, jau savā

zemē būdamiem, pakaļ, laupīja, dedzināja un daudzus nokāva.

Mestris Krievijā bija palicis slims un atgriezās arī Rīgā slims

un nevarīgs, bet ar lielu laupījumu un triumfu.

Kamēr mestris karoja Krievijā, šamaišu vecākais Tramats

ar lielu karaspēku iebruka Vīkā, kas ir tāļu Igaunijā, un noda-

rīja lielu ļaunumu. Mestris vēl slims būdams pavēlēja ordeņ-

brāļiem, pilsoņiem un kareivjiem sapulcēties Rīgā un gaidīt
Tramata atgriešanos. Tramats ceļā uz mājām nāca caur Rīgas

biskapiju. Gaišā mēneša naktī abi pretinieki satikās pie Dau-

gavgrīvas klostera, un nakts laikā notika asiņaina kauja, tā ka

viss kaujas lauks sārtojās asinīs. Vāci uzvarēja, pazaudēdami
tikai 9 ordeņbrāļus, nedaudz pilsoņu un kalpu. Tramats aiz-

bēga pie Lietavas ķēniņa Mestris karoja arī ar kur-

šiem ; ļoti izpostīja viņu zemi un nokāva daudz tautas, ieņēma
3 pilis, starp tām arī Grobiņu, un visas trīs nodedzināja līdz

pamatiem. Mestris Verners pēc 2 gadu valdīšanas atlūdzās

no sava amata, aizceļoja uz Vāciju un nodevās mierīgai dzīvei.

Konrāds Manderns, 10. Vācu ordeņa mestris Livonijā.

Konrāds Manderns*) 1269. gadā saņēma mestra amatu Li-

vonijā, šis mestris uzcēla lielisko Vitenšteinas pili Jervē un

Jelgavas pili Kurzemē. Šī mestra laikā kāds vaivads nosita

Lietavas ķēniņu Mintautu, -kā suni; viņš saņēma mameļukam

pienācīgo algu. Šim mestrim bija daudz karu ar krieviem,
kuršiem un šamaišiem. šinīs karos viņš pazaudēja 20 ordeņ-

brāļus un 600 karavīrus un kādu otru reizi 10 ordeņbrāļus.
Vecuma dēļ viņš pēc 3 gadu valdīšanas atteicās no amata un

aizceļoja uz Vāciju.

Otons Rodensteins, 11. Vācu ordeņa mestris Livonijā.

Otonu Rodensteinu iecēla par mestri 1242. gadā. šis mestris

veda lielu karu ar krieviem. Izrādījās, ka ienaidnieks bija

*) varbūt ari Medems?



29

daudz stiprāks, nekā to varēja paredzēt. Kad abi karaspēki
satikās, mestris ar Dieva palīgu uzvarēja un nokāva vairāk

kā 5000 krievu un pārējos piespieda bēgt. šinī kaujā krita

Tērbatas biskaps Aleksandrs un daudzi kristīgie. Pēc šīs uz-

varas mestris ar 18.000 kājniekiem un dažiem tūkstošiem kuņ-

ģos devās uz Krieviju, laupīja, dedzināja, ieņēma Izborskas

cietoksni un nodedzināja 2 pilsētas. Pēc tam viņš aplenca Plis-

kavu. Šis karš ar Maskavas un Novgorodas kņaza starpnie-
cību beidzās ar mieru, un mestris atstāja Krieviju.

Nākošā gadā mestris karoja ar leišiem un zemgaļiem, kuri

bija uzbrukuši Sāmsalai un izdarījuši lielus postījumus. Mestris

Otons, Dānijas ķēniņa vietturisßēvēlē,Zigfrids, Tērbatas biskaps

Fridriķis un Leales biskaps Hermanis satikās ar leišiem uz le-

dus, kur notika ļoti liela kauja ar abpusīgiem lieliem zaudēju-
miem. Mestris Otons, 52 ordeņbrāļi un 600 vācu krita kaujā.
Leales biskaps Hermanis tika ievainots. Leiši guva uzvaru un

devās pa ledu uz mājām ar lielu laupījumu. Tas bija 1244. gadā.

Andrējs, 12. Vācu ordeņa mestris Livonijā.

Tūliņ pēc mestra Otona nāves, 1244. gadā, kad cīņa vēl tur-

pinājās, par mestri uzmetās Andrējs*). Viņš noveda karu ar

leišiem un zemgaļiem līdz galam. Bet tajā pašā gadā kopā ar

20 ordeņbrāļiem viņš tapa nokauts no leišiem, šinī laikā par

virsbiskapu Rīgā bija Jānis Līnens.

Valters Nordeks, 13. Vācu ordeņa mestris Livonijā.

Valters Nordeks, iecelts par mestri 1245. gadā, izdarīja
daudz slavenus darbus pret šamaišiem un zemgaļiem. Viņš

iekaroja un nopostīja Tērvetes un Mežotnes pili, piespieda zem-

gaļus viņam padoties, un sadalīja viņus starp ordeni un biskapu.
Pēc 4 gadu valdīšanas viņš atteicās no amata un aizceļoja uz

Prūsiju.

Racburgas Ernsts, 14. Vācu ordeņa mestris Livonijā.

Racburgas Ernests tapa 1278. g. par mestri. Viņš sāka

celt Dinaburgtß**), kas visiem apkārtējiem pagāniem ļoti ne-

patika, un viņi uzbruka pilij, kauču bez panākumiem. Mestris

*) Andrējs Vestfāls.

**) Daugavpili.
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ar saviem brāļiem un bruņniekiem, Dānijas pilnvarotam Eler-

tam Rēvelē palīdzot, devās pret leišiem. Slepkavošana, laupī-
šana bija viņu darbi. Leiši sekoja mestrim uz Livoniju un abas

puses satikās kaujā pie Aizkraukles pils. Pagānu karaspēks

bija ļoti liels un kristīgie pazaudēja kauju. Mestris Ernests,
71 ordeņbrālis un daudz bruņnieķu krita kaujā. Pagāni no-

laupīja mūsu mīļās Marijas karogu7>un viņa sargu bruņnieku

Indriķi Tīzenhauzenunosita. Dārrij'ās pilnvarnieks Rēvelē cen -
tās izlabot slikto stāvokli, bet tika ievainots un viņa zirgs no-

galināts. Tas notika 1279. gada gavēnī.

Konrāds Feichtvangs, 15. Vācu ordeņa mestris.

Konrāds Feichtvangs tapa par mestri 1279. g. Viņš bija
arī Prūsijas zemes mestris un abus amatus ieņēma vienā un

tajā pašā laikā. Viņa laikā bija pastāvīgs karš starp ordeni,

zemgaļiem un šamaišiem. Pēc 3 valdīšanas gadiem viņš aizce-

ļoja uz Prūsiju, kur viņš tapa par virsmestri. Tā viņš pārval-

dīja 3 augstākos Vācu ordeņa amatus.

Vilhelms Šurborgs, alias Endorfs, 16. Vācu ordeņa mestris.

1281. gadā Vilandē ievēlēja par mestri Vilhelmu šurborgu,
alias Endorfu. Viņš veda lielus karus ar leišiem, šamaišiem un

zemgaļiem, un uzcēla Svētā kalna pili Zemgalē un trīs pilis:

Valmieru, Burtniekus un Trikātu*). Beidzot zemgaļi viņu kādā

kaujā uzvarēja un nokāva kopā ar 33 ordeņbrāļiem. Sešpadsmit
{ ordeņbrāļus zemgaļi saņēma, gūstā, no kuriem dažus piesēja

uz zirgiem un sita ar nūjām, kamēr nenosita; dažus uz-

sēja uz koka režģiem, lika uz uguns un šis mestris

valdīja 5 gadus un 5 mēnešus. !

Konrads Hercogensteins, 17. Vācu ordeņa mestris,

iesāka valdīt 1287. gadā. Lai atriebtu sava priekšteča nāvi, viņš
uzsāka vairākus karus pret zemgaļiem un ieņēma atkal Dobeles

pili, kuru mestris Burchards Hornhauzensbija pazaudējis. Viņš

atņēma zemgaļiem Ratenes'*) un Sudrabenes pili, kuras izpo-

stīja un nodedzināja, un piespieda zemgaļus pie paklausības.
Šis mestris valdīja 2 gadus.

*) arī Cēsu baznīcu pēc kronikas A.

**) dažās kronikās arī Racken — Raķene.
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Bolto Hohenbachs*), 18. Vācu ordeņa mestris,

ieradās Livonijā ieņemt mestra amatu 1289. gadā. Šī mestra

laikā bija zemē miers no krieviem, leišiem, šamaišiem un ci-

tiem pagāniem, bet izcēlās karš starp ordeni un biskapiem sa-

censības un godkārības dēļ. šis mestris valdīja 5 gadus.

Indriķis Dumpeshagens, 19. Vācu ordeņa mestris,

ieņēma šo amatu 1294. gadā. Viņš noslēdza līgumu un mieru ar

Tērbatas biskapu Bernhardu, bet biskaps mieru ilgi neturēja,

kādēļ sākās ilgi un nevajadzīgi kari. Šis mestris valdīja 2 gadus.

Bruno, 20. Vācu ordeņa mestris,

sāka valdīt 1296. g. Viņa laikā izcēlās liels karš starp ordeni un

trešo Rīgas virsbiskapu Jāni Fechti un visu kapiteli. Minētais

biskaps un visa biskapija sabiedrojās ar leišiem un citiem nekri

stīgiem pret Vācu ordeni un ataicināja viņus savā zemē. Mestris

Bruno ar ordeņbrāļiem bija spiests arī rīkoties uz karu. Abi

karaspēki satikās pie Turaidas. Biskapa karaspēks kopā ar ne-

kristīgiem leišiem uzvarēja. Kaujā krita mestris Bruno un

60 ordeņbrāļu. Biskapa ļaudis un Rīgas pilsoņi tapa ļoti pār-
droši un aplenca ordeņa pili Ādažus, bet tika atsisti. Šeit galu

dabūja ap 400 rīdzinieku: daudzus nosita un daudzi noslīka.

Tas bija 1298. gadā.

Gotfrīds**), 21. Vācu ordeņa mestris,

tapa ievēlēts kara laikā ar Rīgas biskapu. No ārējiem ie-

naidniekiem tad bija pilnīgs miers, bet iekšējie kari starp or-

deniun biskapiem nevarēja tik drīzi beigties. Šā mestra laika,

kurš valdīja 8 gadus, par Rīgas virsbiskapu, 4. pēc skaita, bija
Šverinas grāfs Jānis.

Konrāds Joks***), 22. Vācu ordeņa mestris,

ieņēma mestra amatu 1307. gadā. Viņš savāca no iekšzemes un

ārzemju karavīriem lielu karaspēku, pie kam arī no Prūsijas
ieradās karavīri virsnieka Keselholca vadībā. Ar šo karaspēku
mestris devās uz Krieviju, aplenca Pliskavu,. ieņēma viņu, iz-

*) Šis ir beidzamais mestris, ka? top minēts Rīmju kronikā.

**) Gottfried von Rugga.

***) pareizāk Gerhards Joks.
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laupīja un guva lielu laupījumu. Krievi bija spiesti ieturēt

mieru. Šis mestris uzcēla Mežotnes pili Zenigale)uu vēl daudz

citas pilis.
Šī mestra valdīšanas laikā, 1315. gadā, Livonijā un apkār-

tējās zemēs bija nepieredzēti (dārga labība un citi uzturas līdze-

kļi, tā ka simtiem ļaužu nomira badā un tika iesviesti bedrēs

un aprakti. Daži vecāki nonāvēja savus bērnus un apēda, daži

atkal viņus maizes trūkuma dēļ ieslodzīja karstās pirtīs, lai

viņi tur nosmaktu. Šinī laikā kādā Igaunijas' sādžā dēls nokāvis

tēvu un gribējis apēst, bet ticis pieķerts un līdz nāvei nomocīts.

Ja gadījies pakārt kādu zagti, tad nakti nabaga ļaudis noņē-
muši viņu no karātavām un apēduši. Šis bads un dārdzība ilga
3 gadus un cēlās no tā, ka rudzi un mieži nosala katru gadu uz

laukiem, j šī mestra laikā izcēlās arī karš starp ordeni un Sām-

salas biskapu. Šinī karā mestris atņēma bīskapam Hapsalu,
Lodi un Leali kopā ar visu Vīku. Beidzot šo strīdu izbeidza

Rīgas 5. virsbiskaps Izarns*), kurš pēc tam atstāja savu biska-

piju un aizceļoja uz savu dzimteni, Itāliju.

Eberhards Monheims, 23. Vācu ordeņa mestris,

Kuldīgas komturs, atklāts, nopietns un dievbijīgs kungs,
1327.. gadā ieņem mestra amatu. Livonijai un ordenim

viņš darījis daudz laba. Viņa laikā izcēlās karš starp ordeni

un Rīgas pilsoņiem. Rīdzinieki, aiz brīvības mīlestības, ātri vien

apbruņojās, nonāca pie Daugavgrīvas pils, nodedzināja miestu

ap pili un nokāva jaunus un vecus, kas mestram un ordenim

ļoti nepatika. Mestris aplenca Rīgu un ieņēma visus ceļus,
lai nevarētu neko pilsētā ievest, kādēļ beidzot Rīgas pilsoņi
tika piespiesti lūgt žēlastību, kas arī tika panākts ar landmar-

šala vidotājību, kaut gan mestri grūti nācās pierunāt uz līguma

slēgšanu. Rīdzinieki atdeva mestram pilsētu, visas savas tie-

sības, brīvības un privilēģijas un nojauca mūrus un vārtus. Tas

notika Sv. Ģertrūdes dienā, 1330. g. Pēc tam mestris deva

viņiem citas privilēģijas un brīvības, uzcēla Rīgas pili un vēl

daudz citas pilis.
Kad šis karš bija izbeigts, mestris iebruka krievu ķēniņa

Satates*) zemē, kur laupīja, dedzināja un nokāva iedzīvotājus.

*) Takoni.

**) Satates —?

2 Liels bads Livonijā.
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Tas notika tādēļ, ka krievu ķēniņš bija sabiedrojies ar leišiem

pret Prūsiju. Lietavas ķēniņš savukārt bija spiests iesākt karu

ar Livoniju. Mestris steidzās ienaidniekiem pretīm, uzvarēja

viņus, daudzus nokāva, pašu ķēniņu ievainoja un pārējos pie-

spieda bēgt. Pēc tādas uzvaras mestris devās uz šamaitīju
un rīkojās tur tā, ka šamaiši lūdza mieru. Tika noslēgts miers

starp leišiem, šamaišiem un Livoniju. Tūlīt pēc tam Pliskavas

krievi sacēlās pret ordeni. Mestris devās viņiem pretīm kopā

ar grāfu Arensburgu, kurš ar daudziem bruņniekiem bija iera-

dies palīgā. Šī kara laikā bija nepieredzēti auksta ziema, tā

ka daudz kristīgo un pagānu nosala.

Šis mestris uzcēla daudz piļu, un zeme viņa valdīšanas

laikā pieņēmās lielumā. Par biskapu Rīgā, 6. pēc skaita, bija

brēmietis*) Fridrich.s. Kad mestris Eberhards bija valdījis
14 gadu un vecs tapis, viņš atteicās no amata, aizceļoja uz

Ķelni, un vēlāk viņu iecēla par Sv. Katrīnas pils komturu.

Burchards Dreilēvs, 24. Vācu ordeņa mestris.

Šis mestris ieņēma savu amatu 1341. gadā. Savas valdī-

šanas sākumā, Marijas pasludināšanas dienā, viņš iesāka celt

Alūksnes un Frauenburgas*) pili uz Krievijas robežas, kas krie-

viem ļoti nepatika. Viņi ieradās pie Alūksnes un gribēja iznī-

cināt vācus, noslāpējot viņus ar dūmiem. Vāci, neraugoties uz

to, ka dūmi darīja viņiem lielas ciešanas, turējās ļoti drošsir-

dīgi, un nokāva 82 krievus, neskaitot ievainotos, tā gūdami uz-

varu. Par pirmo Alūksnes komturu tika iecelts Arnolds Fi-

tinghofs. Karš ar krieviem ilga vēl kādu laiku; mestrim un

fordeņam bija jāpieliek daudz pūļu. šī mestra laikā, 1343. gadā,
Sv. Jura naktī, Harijas iedzīvotāji briesmīgā kārtā izkāva gan-

drīz visus vācus**), dižciltīgos un vienkāršos ļaudis, jaunus un

vecus, sievas un jaunavas. Sacēlušos zemnieku dēļ, Harijā,
Vīkā, Viri jā, Sāmsalā un visā Igaunijā, vāci nonāca ļoti grūtā
stāvoklī un briesmās. Šinī briesmu naktī daži dižciltīgie vīrieši,
sievas un jaunavas, pilnīgi kaili, bez apģērba un basām kājām,
pa krūmiem un purviem atbēga Vitenšteinas pilī un Rēvelē.

*) arī: Bohmen un Bemen.

**) Frauenburg — Saldus, Kurzemē; tā ari kronikā A. šī pils mi-

nēta starp Kurzemes pilīm. Kas tad īsti Frauenburg uz Krievijas ro-

bežas, grūti pateikt. Drīzāk te kļūda.
***) kronika A: 1800 vācus.

3 Zemnieku sacelšanās, 1343. g.

Rusovs, Livonijas kronika. 3
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Arī klosteri netika saudzēti. Pādisa klosterī tapa nonāvēti

28 mūki. Zemnieku pūlis bija pavairojies līdz 10.000 vīru. Bija
izvēlēti viņu starpā ķēniņi un firsti. Šis pūlis aplenca Rēveles

pilsētu un Rēveles pili, kurā atradās Dānijas pilnvarnieks.
Tādu pat nelietību bija iesākuši arī Vlkas Lemnieki un bija ap-

lenkuši Hapsalā savu biskapu ar domkungiem un daudzus no

dižciltīgiem. Arī Sāmsalas zemnieki, tajā pašā vasarā ap Jēkab-

dienu, nonāvēja visus Sāmsalas vāciešus un aplenca Peides pili,
kur atradās fogts un viss konvents. Kad fogts redzēja, ka ne-

varēs ilgi turēties pretīm, viņš lūdza atļaut viņam un viņa ļau-
dīm mierīgi aiziet, ko zemnieki arī svēti apsolīja, bet neieturēja.
Kad fogts un vāci atstāja Peidi, zemnieki viņus visus noga-

lināja.
Zemnieku sūtņi devās pie Vīborgas un Abo bīskapiem pēc

palīdzības un lūdza zviedrus ierasties ar kuģiem pie Rēveles.

Pa to laiku Dānijas vietturis Rēvelē lūdza mestri nākt vi-

ņam palīgā. Tā kā šim lūgumam pievienojās arī muižnieki,
tad mestris, ilgi nedomādams, devās atsvabināt Rēveli un sodīt

sacēlušos zemniekus. Kad zemnieki dabūja zināt par mestra

ierašanos, viņi nosūtīja pie mestra sūtņus, Jka viņi ir ar mieru

viņam padoties ar to ka viņi tikai mestram un orde-

nim maksās nodevas un drīzāk gatavi mirt, nekā atzīt muiž-

niekus par savu valdību, kuri viņiem nodarījuši daudz netais-

nību un viņus visādi tiranizējuši. fJet priekšnieki un citi muiž-

nieki, kuru radiniekus zemnieki bija nonāvējuši, nestājās mestri

lūgt, lai viņš slepkavas nežēlotu un neatstātu viņu nedarbus

bez soda. Turpat uz vietas mestris sadursmē nonāvēja daudzus

zemniekus, un vēlāk pie Rēveles viņš nokāva gandrīz visus

10.000. Pēc šādas uzvaras Dānijas viettura un vācu prie-
kam visā zemē un Rēvelē nebija gala. Viņi steidzās no pilsē-
tas uz karalauku un ar lielāko prieku aplūkoja kritušos. Dā-

nijas vietturis par tādu labdarību pateicās mestrim un lūdza

viņa palīdzību arī pret zviedriem, kuru ierašanās bija sagai-
dāma, Rēveles pili un pilsētu mestris nodeva Gosvīnam Erkam,
Vilandes komturam, un Dānijas vietturim, bet pats devās

steidzīgi uz Hapsalu, lai glābtu biskapu un citus vācus. Kad

Vīkas zemnieki izdzirda par mestra ierašanos Hapsalā, viņi
sabēga mežos un purvos un tā izglābās no mestra. Pa to starpu
ieradās somi no Vīborgas ar dažiem kuģiem, pēc kuriem bija

lūguši zemnieku sūtņi. Kad somi dabūja zināt, ka zemnieki

sakauti un Rēvele atsvabināta, viņi, ieradušies Rēvelē, nekā ne-

sacīja par zemnieku lietu, bet cēla apsūdzības pret dāņiem.
Gosvīns Erks un Dānijas vietturis veda ar viņiem miermīlī-
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gas sarunas, labi pacienāja un atlaida viņus ar labiem solīju-
miem. Pārējie zemnieki Igaunijā, dzirdēdami, kā viņu draugiem

bija klājies pie Rēveles, sāka pierunāt krievus, lai atkal uz-

bruktu vāciešiem, jo tādā gadījumā varētu varbūt krieviem pie-
vienoties visi zemnieki. Krievi nekavējās ilgi un iebruka Tēr-

batas bīskapijā. Biskapa karaspēks un daži ordeņa priekšnieki
satikās ar krieviem pie Odenpejas, nokāva pāri par 1000 cil-

vēku un pārējos piespieda bēgt. Kaujā krita arī daži ordeņ-

brāļi un muižnieki, starp kuriem bija arī Jānis Levenvolds.

Pēc tam mestris Burchards Dreilēvs ziemas laikā devās

uz Sāmsalu un apmetās ar savu karaspēku pie Karisas, neie-

sākdams nekādus kara darbus. Šī kara gājiena mērķis bija
sodīt sacēlušos Sāmsalas zemniekus, kuri Peidē bija nokāvuši

fogtu, visu konventu un visus vāciešus. Karaspēks izvandīja
visu Sāmsalu un nokāva 9000 cilvēku, vecus un jaunus. Sām-

salieši lūdza viņus apžēlot, kas arī tapa darīts, uzliekot viņiem

smagus noteikumus un pienākumus. Viņiem bija jāizdod visi

ieroči un jāsaved Leales pilī un tūlīt jāķeras pie Zonenburgas
pils celšanas, ja viņi gribēja palikt pie dzīvības. Tas notika

1345. gadā.
Kāmēr mestris ar savu karaspēku atradās Sāmsalā, leiši

ielauzās zemē un Reminiscēre*) svētdienas naktī, kāda zem-

gaļa nodevības dēļ, ieņēma Tērvetes pili, nokāva 8 ordeņbrāļus

un daudz vāciešus, un pēc tam steidzīgā gājienā devās uz Jel-

gavu un nodedzināja visas koku mājas ap pili. Uguns pār-
sviedās arī uz pili un daži ordeņbrāļi un citi 600 cilvēki gāja
ugunī bojā. Leiši nonāca līdz pat Rīgai un pusnakti palika tur,
neiesākdami kara darbus. No Rīgas viņi devās uz Ādažiem,

ieņēma ātri priekšpili, bet tika atsisti. Tad leiši nonāca pie

Siguldas un tālāk pie Valkas, kur uzturējās 2 naktis. Apkārtni
leiši galīgi izpostīja un aizdzina visus Siguldas apga-
balā viņi nonāvēja 260 un Rīgas bīskapijā pāri par 1000 cil-

vēku. Tas notika 1345. gada gavēnī.

i Šī mestra laikā notika arī visu Vilandes zemnieku sacelša-

nāsļ kuri Vilandes pilī gribēja nonāvēt komturu un visus vācus.

Tā kā pils pret uzbrukumiem labi bija nodrošināta, tad zemnieki

bija izdomājuši viltīgu sazvērestības plānu, kuru bija nolemts

slepeni izvest. Vilandes apgabalā bija paradums, ka labības no-

devas zemniekiem bija jānoved pilī. Laba daļa zemnieku, pēc

*) 11. gavēņa svētdiena.

* Zemnieki uzbrūk Vilandes pilij.
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viņu domām spējīga pārvarēt vācus pilī, bija norunājuši vienā

dienā reizē ierasties pilī ar lieliem maisiem ragavās, bet katrā

maisā vajadzēja atrasties ne labībai, bet stipram apbruņotam

puisim., Kad vajadzīgais skaits zemnieku būtu ieradies pilī,

viņi atraisītu maisus, izlaistu apbruņotos puišus un kopīgiem

spēkiem apkautu visus vācus. Šis plāns zemniekiem patika un

viņi nolēma Sv. Toma dienas vakarā viņu izvest galā. Bet par

šo viltību vāciem Vilandes pilī paziņoja kāda veca sieva, jo šīs

sievas dēls arī bija starp sazvērniekiem. Viņa no bažām par

savu dēlu bija ieradusies pie vāciem un lūgusi viņas dēlu sau-

dzēt, un bija aprādījusi kādas pazīmes būs tam maisam, kurā

atradīsies viņas dēls. Viņas lūgumu vāci apsolīja pildīt at-

nestās ziņas dēļ. Kad zemnieki ar maisiem ragavās ieradās pie

pils, pilī viņus ielaida tikai tādā skaitā, kuru vāciem būtu spē-

jams pārvarēt. Apbruņojušies vācieši nodūra visus zemnie-

kus, kuri atradās maisos. Par sodu un atmiņu uz mūžīgiem
laikiem vāci visā Vilandes apgabalā, arī nevainīgiem zemniekiem,
uzlika jaunas nodevas, kuras bija jāmaksā katru gadu Sv. Toma

dienas priekšvakarā. |
šis mestris valdīja 6 gadus.

Gosvīns Erks, 25. Vācu ordeņa mestris.

Vilandes komturs Gosvīns Erks 1344. gadā tapa iecelts

mestra amatā. Viņa laikā virsmestris Heinrichs Tizemers*)

atpirka no ķēniņa Valdemāra 111. un viņa brāļa Otona Hariju
un Viriju ar visām trim pilsētām un pilīm, ar Rēveli, Narvu

un Vezenbergu, ar visām piederošām tiesībām un brīvībām par

19.000 tīra sudraba markām pēc Ķelnes svara. Šo pirkšanu

izdarīja Marienburgas pilī Prūsijā 1347. gada Jāņa dienā.

Ķēniņa brālis Otons iestājās Vācu ordeņa bruņniekos. Visu Svēto

dienā tajā pašā gadā dāņi atdeva minētās zemes un pilsētas
ordenim. Tā tad Hariju un Viriju viens Valdemārs pievienoja
Dānijai un otrs atkal atdeva. Sākot no Valdemāra 11. līdz Val-

demāram 111. par Viriju un Hariju valdīja 10 ķēniņu. Pēc dāņu
aiziešanas no Rēveles par komturu tika iecelts saksietis, Bur-

chards Dreilēvs, bijušā mestra brālēns. Mestris Gosvīns veda

karus ar Vitebskas, Smoļenskas un Pliskavas krieviem, kuru

kādā kaujā, Sveču dienā, krita pāri par 10.000. šinī kaujā
krita arī 8 ordeņbrāļi un daži no kristīgiem. Nākošā gadā
mestris karoja ar šamaišiem, iebruka viņu zemē, laupīja, dedzi-

nāja un slepkavoja, sevišķi Trokos, Knetovā un Gaidegalē.

*) arī Duzemers.
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Šauļu*) apgabalā viņš ieņēma Kuļu, Bazēni, Dobzeni un Ceļu,
kuras izpostīja un nodedzināja. Mājās mestris pārnāca ar lielu

laupījumu un triumfu. Šis mestris valdīja 14 gadus. Viņa
laikā par virsbiskapu Rīgā bija Fromholds Fifhauzens, septī-
tais virsbiskaps pēc skaita. Viņš pārvaldīja arī Livonijas

virsbiskapiju.

Arnolds Fitinghofs, 26. Vācu ordeņa mestris,

bijis Marienburgas komturs, 1360. gadā tapa par mestri Livo-

nijā. Šis mestris veda daudzus ievērojamus karus ziemā un

vasarā pret nekristīgiem. Viņš ieņēma Kaunas pili Lietavā un

saņēma gūstā ķēniņu Konstantīnu**) ar dēlu, un daudzus no

dižciltīgiem. Nokāva viņš ap 2000 cilvēku. Pili lika viņš no-

dedzināt un izpostīt līdz pamatiem.

Vilhelms Freimersens, 27. Vācu ordeņa mestris,

ieņēma mestra amatu pēc Arnolda Fitinghofa. Arī šis me-

stris veda grūtus karus ar krieviem, leišiem un zemgaļiem. Viņa
laikā Jānis Sintenis bija Rīgas virsbiskaps, astotais pēc skaita.

Lobe Ulzens, alias Robins Elcs, 28. Vācu ordeņa mestris,

nāca amatā pēc Vilhelma Freimersena. Viņa laikā no ārējiem
ienaidniekiem bija pilnīgs miers, bet totiesu sākās atkal karš

ar Tērbatas biskapiju un iedzimtiem.

Valdemārs Brigenējs, 29. Vācu ordeņa mestris

sāka valdīt 1394. gadā*). Viņš noveda līdz galam karu

ar Tērbatu. Tērbata bija atsaukusi palīgā pret ordeni neticīgos
Pliskavas krievus, leišus un šamaišus, kuri, gar Peipusa ezeru

palīgā nākdami, ļoti izpostīja Livoniju. Mestris ar saviem ordeņ-

brāļiem, labi apbruņojies, padzina ienaidniekus. Zaudējumi bija

lieli abās pusēs. Vēlāk Dancigā šo lietu izmeklēja, nokārtoja
un izbeidza.! šī mestra valdīšanas laikā Harijas un Virijas bruņ-
niekiem virsmestris Konrāds Jungingens piešķir sevišķi lielas

*) Šauļu, arī Saules pie Alnpeķes.

**) Kynstots (ds) — Ķeistūts.
***) pēc izdevuma A: 1396.

8 Sevišķas Virijas bruņnieku privilēģijas.
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brīvības un privilēģijas, salīdzinot ar citiem bruņniekiem Li-

vonijā. Minētās zemēs mantošanas tiesības uz kustamiem un

nekustamiem īpašumiem, kā muižām, sādžām un pilīm tika pie-

šķirtas kā muižnieku dēliem, tā arī meitām līdz piektam au-

gumam, pretēji noteikumiem par lēņu tiesībām, šīs privilēģi-

jas izdeva un apstiprināja virsmestris Dancigā 1397. gadā, Mār-

grietas1 dienā.

Arī Virijas un Harijas muižniekiem Dāņu ķēniņš un vēlāk

arī virsmestris deva lielas bruņnieku tiesības, kurās ietilpa arī

tiesa, sastāvoša no 6 Virijas un 6 Harijas padomniekiem un

2 ordeņa priekšniekiem: no Rēveles komtura un Vezenbergas

fogta. Visi tiesas spriedumi tika atzīti par galīgiem un abām

pusēm viņiem bija jāpadodas. Viņu izpildīšanu izvest pie-
krita soģiem, kuri pēc Livonijas bruņniecības tiesībām bija

fogti. Visi spriedumi tika izpildīti bez kavēšanās. Apelācijas
tiesība, arī pat pie zemes firsta, bija izslēgta*). Tālāk muiž-

niekiem, visiem un katram atsevišķi* bija dota vara muižas

robežās*) apcietināt un nogādāt drošā vietā ļaundari, kas bija
noziedzies pret kādu citu personu vai arī pret pašu muižnieku.

Bez tā katram muižniekam savā muižā bija īpaša muižas1tiesa,
kurā sprieda par dzīvību un nāvi. Ja kādu ļaundari noķēra
kāda muižnieka robežās, tad viņu tiesāja nevis valdības tiesa,
bet muižas tiesa. Skatoties pēc nozieguma, ja bija paredzams
sods, tad muižnieks aicināja uz tiesu dažus citus muižniekus

un dažus vecākos saimniekus. Muižnieks un ataicinātie draugi
sēdās pie galda un lika ievest ļaundari. Pēc apsūdzības muiž-

nieki, kuri piedalījās tiesā, klusēja. Ataicinātiem vecākiem

zemniekiem pēc veca paraduma bija jāatrod taisnība un jā-
noliek soda mērs. Muižniekiem bez tam bija vēl daudz citu

privilēģiju, kuras visas bija noskaņotas viņiem par labu un

patikšanu.

Cik lieliski muižnieki bija apbalvoti Livonijā ar privilē-
ģijām, tik nabadzīgi bija zemnieki šinī zemē tiesas un taisnī-

bas ziņā. Katram zemniekam bija tik daudz tiesību, cik viņam
gribēja dot muižnieks vai fogts. Neviens nedrīkstēja sūdzēties

augstākai valdīšanai par varmācībām un netaisnībām. Ja no-

mira kāds zemnieks reizē ar sievu un atstāja bērnus, tad bērni

*) izdevumā A: arī pat pie savas tiešas priekšniecības.
**) izdevumā A: augšminētās vietas.

8 Muižnieku tiesības.
7 Zemnieku beztiesiskais stāvoklis.
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tika ņemti aizbildniecībā tādā kārtā, ka kungi paņēma visu,
ko vecāki bija atstājuši, un bērniem vajadzēja kailiem un pli-
kiem meklēt patvērumu pie muižnieka pavārda jeb iet pilsētās

übagot, jo viņiem bija atņemts viss tēvu mantojums. Par

savu mantu, kas nabaga zemniekam piederēja, viņš nebij kungs ;

visa manta piederēja muižniekam. Par katru mazāko nozie-

gumu bez kādas žēlastības un cilvēcības muižnieks jeb zemes

fogts, jeb zemes kalps, kā viņu sauca, nesaudzēja pat vecumā

stāvošus zemniekus un kailus sita ar garām asām rīkstēm.

Neviens zemnieks nebija brīvs no šīs tirānijas. Izņēmumu da-

rīja tikai ar bagātiem, kuri varēja uz visiem laikiem atpirkties

ar ievērojamu naudas sumu. Bija arī tādi muižnieki, kuri sa-

vus zemniekus un apakšniekus apmainīja pret suņiem, šādu

un tamlīdzīgu patvaļību, netaisnību un tirāniju vajadzēja pa-

nest nabaga zemniekiem no muižniekiem un zemes fogtiem, un

augstākā zemes valdīšana nepiegrieza tam nekādas vērībasA

Zemniekiem Livonijā*) pašiem savā starpā bija £a£āni_ska
tiesa. Viņi mazāk vainojami nekā muižnieki, kuri to atļāva.
Ja kāds zemnieks tika nokauts, tad viņa tuvākie draugi tiesāja

slepkavu pēc savas tiesas, nonāvēdami viņu bez kāda sprie-

duma, bez bendes, tur, kur viņu saķēra, pat neraugoties uz to,

ka slepkavība bija notikusi pašaizstāvēšanās gadījumā. Ja īsto

slepkavu nevarēja atrast, tad ļoti bieži bija jācieš viņa tuvā-

kiem draugiem; pat bērnam šūpulī bija jācieš par savu tēvu.

šis mestris valdīja 8 gadus.

Konrāds Fitinghofs, 30. Vācu ordeņa mestris.

Mestra amatu Konrāds Fitinghofs sāka pildīt 1402. gadā.
Viņš veda lielu karu ar Pliskavas krieviem, un lielā kaujā pie
Modās*) upes nokāva 7000 krievu un ļoti daudz noslīcināja upē.
Pēc tādas uzvaras mestris gribēja dzīties ienaidniekiem pakaļ,
bet tā kā Polijas ķēniņš Jagailis un Lietavas lielfirsts Vitolds

ļoti apdraudēja Prūsiju, tad viņš devās atpakaļ, lai palīdzētu
Prūsijai.

Šī mestra laikā, 1407. gadā, iesāka celt sv. Brigitas klo-

steri Marientālā, vienu jūdzi no Rēveles. Trīs bagāti Rēveles

tirgoņi, Heiurichs švalbergs, Heinrichs Huksers un Gerlachs

*) izdevumā A: sevišķi Igaunijā.

**) Veļikaja.

8 Zemnieku pašu tiesa.
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Krūse, kuri šim nolūkam bija atdevuši visu savu mantu, skai-

tāmi par klostera dibinātājiem. Viņi tapa arī par klostera brā-

ļiem. Heinrichs švalbergs bija klostera celtnieks un strādāja

pie klostera 29 gadus, šinī klosterī dzīvoja mūki un mūķienes,
bet bija šķirti vieni no otriem ar mūra sienu.

Ditriķis Tirks, 31. Vācu ordeņa mestris.

Pēc Konrāda Fitinghofa par mestri iecēla Ditriķi Tirku,
kurš nevaldīja ilgi, bet viņa laikā bija pilnīgs miers. Par virs-

biskapu Rīgā bija Jānis Valenrods, Frankonijas muižnieks,

kuru Livonijas kārtas ar lielu godu sūtīja pie ķeizara Sigis-
munda uz Konstances koncilu, kur viņš palīdzēja no§ftdJl~J.ānj
llusu. Pēc atgriešanās Rīgā, viņš drīzi nomira. Šī mestra laikā

Lietavas lielfirsts Vitolds 1413. gadā atņēma krieviem Smo-

ļensku.

Zīverts*) Landers no Španheimas, 32. Vācu ordeņa mestris,

valdīja pēc Ditriķa Tirka un veda pastāvīgus karus ar

leišiem. Viņa laikā bija arī lieli strīdi starp Rēveles pilsētu un

mūķieņu klosteri, šo strīdu mestris izbeidza 1422. gadā. Rīgas

virsbiskapiju tajā laikā pārvaldīja agrākais Kurzemes biskaps
Jānis Habunds, 10. virsbiskaps pēc skaita. Mestris Tirks val-

dīja 10 gadu.

Cīse Rutenbergs, 33. Vācu ordeņa mestris,

ieņēma amatu 1420.*) gadā. Viņa laikā, 11. maijā, 1433. gadā,
galīgi izdega visa Rēvele. Nodega arī doms, klosteri un visas

baznīcas ar ērģelēm un zvaniem, aizdegās arī dārzi un šķūņi
ārpus pilsētas, un gāja bojā daudz ļaužu, šinī laikā Heinrichs

Ikšķils sāka celt biskapa mājokli Rēvelē uz domkalna.

šis mestris iebruka ar labi apbruņotu karaspēku Lietavā

un 12 nedēļu laikā slepkavoja, laupīja un dedzināja visā Lie-

tavā. Daudzi ordeņbrāļi un pats mestris saslima ar asinssērgu,

pie kam pēdējais ceļā uz mājām nomira. Viņš valdīja 9 gadus.
Par Rīgas virsbīskapu, 11. pēc skaita, bija Heinrichs*), bijis
dombaznīcas prāvests.

*) no Sigberta.

**) Pēc kronikas A: 1428.

drīzāk Henings šarfenbergs, pēc kron. A.
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Franks Ķersdorfs, 34. Vācu ordeņa mestris,

turpināja sava priekšgājēja Cīses Rutenberga iesākto karu ar

leišiem, un uzbruka viņiem ar lielu karaspēku. Bet vienā kaujā
mestris pazaudēja 20.000 dižciltīgāko karotāju. Tas bija lielā-

kais zaudējums, kāds jel kādreiz bija piedzīvots, un Livonija ar

to tika novājināta.

Šim mestrim piederēja lieli zelta un sudraba krājumi, kuri

bija savākti Rīgā. Tā mirušais Vilandes komturs bija atstāji.-

-30.000 zelta un 600 pilnsvarīgas, lietas sudraba markas, neie-

skaitot kaltos galda traukus. Bez tam Vitenšteinas fogts Hel;
vigs Gilzens*), dzīvs būdams, atsūtīja mucu zelta, un pēc viņa
nāves mestris saņēma vēl 100,000 marku, neieskaitot Anglijas

roznobļus**), citas dažādas naudas, lietu sudrabu un kaltus

galda» traukus. Šīs bagātības mestra brālis, tā laika Prūsijas

lielkomturs, Valters Ķersdorfs, aizveda uz Prūsiju, kas citiem

Livonijas ordeņkungiem ļoti nepatika, kādēļ viņi cēla sūdzību

pret virsmestri Paulu Rosdorfu un Valteri Ķersdorfu, bet nekā

nepanāca. Franku Ķersdorfu, kurš valdīja gandrīz 10 gadu,

bija iecēlis virsmestris Pauls Rosdorfs bez Livonijas ordeņ-

kungu piekrišanas un gribas.

Heinrichs Bukenfords, saukts Šungels ,35. Vācu ordeņa mestris.

Šo mestri Livonijas kārtas iecēla amatā bez virsmestra

piekrišanas, kuram vienmēr bija piederējušas ievēlēšanas tie-

sības. Kad virsmestris uzstājās pret Livonijas ordeņkungiem,

viņi uzdeva par ievēlēšanas iemeslu karu ar leišiem, un ka

tādēļ bijis steidzīgi jāizvēl mestris. Patiesībā iemesls bija tas,
ka Franks Ķersdorfs, kurš viņiem nebija mācējis izpatikt, bija
iecelts no virsmestra pret viņu gribu.

Mestris Heinrichs šungels izbeidza visus strīdus starp Rī-

gas kapiteli un 12. Rīgas biskapu Heningu Šarfenbergu no vie-

nas un ordeni no otras puses, bet šis miers netapa ilgi ieturēts.

Tā kā vienmēr starp virsbiskapiem un mestriem bija pārmē-

rīga sacensība, naids un nenovēlība augstākās varas dēļ, un

Rīgas pilsoņiem visai nepatika, ka ordenis Daugavgrīvas cie-

toksni, Rīgas un Ādažu pilis bija uzcēlis tik tuvu pie llīgas, un

tādēļ viņi turējās kopā ar biskapiem, kas izsauca pastāvīgus

karus starp abām pusēm, šis mestris valdīja 2\<l gadus.

*) varbūt ari Gelheims, par kuru runā veiāk.

**) angļu tīrzclta nauda ar iekaltu rozi, dukāta vērtībā.
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Heidenreichs Finks no Averbergas, 36. Vācu ordeņa mestris.

Heidenreichs Finiks nāca pēc Heinricha šungeļa par mestri.

Viņš uzņēmās 2 grūtus kara gājienus pret krieviem un izpostīja

viņu zemi. Viņš valdīja gandrīz 14 gadu un uzcēla Bau-

skas pili.

Jānis Mengdens*), saukts Osthofs, 37. Vācu ordeņa mestris,

ieņēma šo amatu pēc Heidenreicha Finka. Šis mestris gribēja
doties uz Prūsiju palīgā ordenim pret tām pilsētām, kuras

bija atkritušas no ordeņa, bet iekšējs karš aizturēja viņu

Livonijā. Tādēļ mestris savu karaspēku veda pret 13. Rīgas

virsbiskapu Silvestri**), ielenca viņu Kokneses pilī, ieņēma pili
un sagūstīja virsbiskapu. Visi virsbīskapa un kapiteļa īpašumi
tika atdoti izlaupīšanai. Ar šādu rīcību mestris mantoja maz

pateicības no virsmestra, kurš tajā laikā atradās ļoti grūtos

apstākļos. Beidzot abas puses, mestris un virsbiskaps, noslēdza

1453. gadā Salaspilī līgumu.
Šī mestra laikā Rīgas marka līdzinājās mūslaika 4y2

dāl-

deriem. Ja vecās ķīlu un parādu zīmēs stāv rakstīts: Es N.

apliecinu, ka Marientales sv. Brigitas klosterim esmu parādā
50 jaunas Rīgas marku, 36 jaunus šilingus, tad rēķinot par

katru jaunu marku, jeb par katru jaunu Rīgas marku, 7 lotes

tīra un laba sudraba Rēveles svarā, iznāk, ka šāda zīme ir

jāattiecina uz 1466. gadu. 1472. gadā no Lībekas pa jūru Rē-

velē ieradās no Konstantinopoles viena jaunava, piederīga pie

ķeizariskās Paleologu dzimtas. No šejienes viņu noveda pie

viņas līgavaiņa Maskavas lielkņaza Jāņa Vasiljeviča*), pirmā

lielkņaza šādā vārdā. Mestris Jānis Osthofs-Mengdens valdīja
19 gadu.

Jānis Volthauzens****), 38. Vācu ordeņa mestris,

tika ievelēts pēc Jāņa Osthofa-Mengdena. Viņš uzcēla Tolsburgas

pili Virijā. Kad viņš bija valdījis pusotra gada, ordeņbrāļi
viņu, pretēji visiem likumiem uti taisnībai, atcēla no mestra

amata, sagūstīja viņu Helmetē, noveda uz Cēsīm, kur viņš cie-

tumā mira.

Šīs lietas dēļ Livoniju piemeklēja liels posts un sods.

*) Menidens.

**) štodevešerns.

***) gan 111. lielkņaza šādā vārdā, pat cara;

***") Jānis Voltuss v. Herse.
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Bernhards Borchs, 39. Vācu ordeņa mestris,

saņēma šo amatu 1477. gadā. Šis mestris karoja ar krieviem

un ar savu 100.000 lielo karaspēku, no vietējiem un ārzemes

karavīriem un zemniekiem, iebruka Krievijā, izstaigāja gandrīz
visu zemi un nodedzināja Pliskavas priekšpilsētu, bet vairāk

nekā nepanāca.

Krievi savukārt ielauzās Livonijā un rīkojās vēl briesmī-

gāk, nekā mestris Krievijā. Viņi galīgi izdedzināja Vilandes

un Tarvastas apgabalu kopā ar miestiem, nokāva un sagūstīja
daudz ļaužu. Tāpat viņi paņēma baznīcu zvanus un aizveda

uz Krieviju kopā ar citu laupījumu, šeit piepildījās Zalamāna

izteiciens: „Vīri un zirgi tiek posti uz karu, bet uzvara nāk

no Tā Kunga." To piedzīvoja arī šis mestris. Neraugoties
uz to, ka šis mestris bija savācis tik lielu karaspēku kā ne-

viens mestris ne priekš, ne pēc viņa, tomēr viņš nebija paspējis
neko izdarīt. Jānis Vasiljevičs, Maskavas lielkņazs, pirmais
šādā vārdā, 1479. gadā ieņēma lielo Novgorodas kņazisti un

pilsētu, kur līdz šim bija bijusi īpaša valdība. Pēc Maskavas

parašas visi vecie iedzīvotāji tika pārcelti citās Maskavas ze-

mēs un pilsētā ielikti jauni iedzīvotāji.

Šinī laikā Rēveles biskaps Sīmanis Borchs, mestra brālēns

un bijušais Hildesheimas domkungs, uzcēla Borholmas un šķī-

stītavas*) biskapa pilis un paplašināja un uzlaboja Rēveles bis-

kapiju.

Šī mestra laikā atkal izcēlās karš starp 14. Rīgas virsbi-

skapu Stefanu Grūbi un Rīgas pilsoņiem no vienas puses un

ordeni no otras. Šo karu izsauca mestris un viņa brālēns, Rē-

veles virsbiskaps Sīmanis Borchs. Rīgas biskapija atkal tapa

atdota izlaupīšanai un Rīga ielenkta. Lai arī ilgais aplenkšanas
laiks ļoti apgrūtināja Rīgas pilsoņus un virsbiskapu, tomēr me-

stris nekā nepanāca, jo pilsoņi un virsbiskaps drošsirdīgi aiz-

stāvēja pilsētu, tā ka mestrim ar kaunu bija jāatkāpjas. Pēc

tam Rīgas pilsoņi galīgi nopostīja Rīgas pili, kura par daudz

tuvu bija uzcelta pie pilsētas, aplenca arī Daugavgrīvas pili un

ieņēma viņu. Kad pāvests Siksts IV. dabūja zināt par mestra

un viņa piekritēju netaisno rīkošanos, viņš uzlika viņiem baznī-

cas lāstus, kādēļ mestris BernhardsBorchs tika atcelts no amata,
pēc tam, kad bija valdījis 9 gadus.

*) Fegefeuer.
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Jānis Freitags-Loringhofens, 40. Vācu ordeņa mestris,

iesāka valdīt 1486. gadā; agrāk viņš bija Rēveles komturs.

Viņa laikā karš starp virsbiskapu un Rīgas pilsoņiem no vienas

un ordeni no otras puses vēl turpinājās. Turaidas kaujā rī-

dzinieki uzvārēja, nokāva 6 komturus un fogtus, sešus saņēma
gūstā un ar lielu triumfu pārveda viņus Rīgā.

1492. gadā Maskavas lielkņazs Jānis Vasiljevičs sāka celt

Ivangorodas pili, pēc vācu nosaukuma, Krievu Narvu, uz Li-

vonijas robežas. Šo pili sāka celt pavasarī un pabeidza tajā pašā
vasarā ap Marijas Debesbraukšanas dienu. Pils bija ar aug-

stiem, bieziem mūriem un tika celta lielā steigā. Pili vēlāk

ieņēma zviedri un piedāvāja viņu mestrim, tādēļ ka viņa bija

par tāļu nost no viņu zemes. Mestris šo dāvanu nepieņēma, jo

ar krieviem bija noslēgts miers, kuru viņš negribēja lauzt.

Tādēļ zviedri savos kuģos ar to lielo laupījumu, kuru bija gu-

vuši pilī, aizbrauca uz mājām. Krievi atkal ieņēma pili, vēl

labāk nostiprināja un ielika tur stipru karaspēku. Kad krievi

pili bija nostiprinājušies, viņi Livonijas Narvas iedzīvotājiem

darīja tik lielas raizes, ka to īsumā nemaz nevar aprakstīt.
Krievi no savas Ivangorodas pils ļoti bieži, neievērodami no-

slēgto mieru, apšaudīja Narvu, pie kam nogalināja dažas ievē-

rojamas personas, kā birģermeisteri Jāni Meiningu un daudz

citus. Kad Narvas sūtņi krieviem prasīja, kādēļ ymi to dara,
tad pēdējie izdarīja ar sūtņiem tādas nekrietnības, par kurām

pat rakstīt nepiedienas. Tas bija 1494. gadā.(Tajā pašā 1494.

gadā lielkņazs pavēlēja sagūstīt visus vācu tirgotājus, kuri at-

radās Novgorodā. Viņiem novilka bikses un apavus, iekala kā-

jas dzelzīs, ieslodzīja veselībai kaitīgos torņos, kur dažus turēja
trīs un dažus 9 gadus. lemesls tādai rīcībai bija tas, ka Rē-

veles pilsoņi bija līdz nāvei, uz vācu tiesību pamata, savārījuši
kādu krievu, kurš Rēvelē bija nodarbojies ar viltotu šilingu

taisīšanu, kā arī sadedzinājuši, uz baznīcas tiesību pamata,
kādu citu krievu, kurš bija pieķerts sodomijā. Krievus tāds

sods ļoti sadusmoja, jo pēc viņu domām šie noziegumi nebija
nemaz tik ar šiem gadījumiem un vēl citām ne-

patiesām sūdzībām panāca pie lielkņaza to, ka viņš spēra soļus

pret vācu tirgoņiem Novgorodā un bez tam stingri pieprasīja
izdot viņam tos Rēveles pilsoņus, kuri bija notiesājuši krievus

uz nāvi. Bet lielkņaza prasība netika izpildīta, jo Livonijas
kārtas un pilsētas vienojās labāk nest vēl lielākus upurus nekā

izdarīt krieviem tādu pakalpojumu. Šis mestris valdīja 9 gadus.
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Valters Pletenbergs, 41. Vācu ordeņa mestris

tapa ievēlēts 1495. gadā. Šim noteiktam un gudram mestrim

nācās vest lielus karus. Pašā sākumā viņš karoja ar Rīgas pil-

soņiem un piespieda viņus no jauna uzcelt Rīgas pili, kuru viņi

bija nopostījuši. Lai rīdziniekus varētu labāk uzturēt paklausībā,

viņš labi nodrošināja Daugavgrīvas pili. Tāpat Cēsīs viņš lika

uzcelt trīs pavisam jaunus torņus.

Krievi galīgi bija nodomājuši sākt karu un meklēja dažā-

dus iemeslus kara sākšanai. Ne tikai Narvas apkārtnē, bet

arī Rīgas un Tērbatas bīskapijā un citās vietās, viņi izrādīja

savu naidu dedzināšanā, laupīšanā un slepkavošanā. Livonijas
kārtas nonāca grūtā stāvoklī un pēc ilgas pārdomas atzina par

vēlamu atklātā karā meklēt glābiņu no krieviem. Viņas sabie-

drojās ar Lietavas lielkņazu Aleksandru, kura sieva IJelene

bija Maskavas lielkņaza meita. Savu piedalīšanos šādā savie-

nībā pret savu sievas tēvu Aleksandrs apliecināja ne tikai ap-

zīmogotos dokumentos, bet arī personīgi zvērēdams, ka viņš

kopā ar citiem ir ar mieru uzbrukt Maskavas lielkņazam. Leiši

un Livonijas iedzīvotāji ļoti priecājās par šādu iznākumu.

Mestris ar ordeņbrāļiem rīkojās uz karu un noteiktā dienā

ar visiem saviem spēkiem ieradās nometnē. Viņš cerēja, ka

Aleksandrs darīs to pašu, bet neviens leitis neieradās. Tas

notika tādēļ, ka Polijas ķēniņš Jānis Alberts, Aleksandra brālis,

bija tikko miris, un Aleksandrs, lai saņemtu ķēniņa troni, bija

aizceļojis uz Poliju. Livonijas stāvoklis, tāpēc ka viņas sabiedro-

tais to bija atstājis, bija ļoti grūts, jo viņa bija par vāju viena

uzsākt karu ar Maskavu. Bet Valters Pletenbergs, paļaudamies
uz Dieva palīdzību, saziņā ar Livonijas kārtām, pie šīs

lietas un 1501. gadā, ceturdienā pēc Bērtuļa dienas* ar 4000

bruņniekiem, diezgan lielu landsknechtu un zemnieku skaitu

un dažiem lielgabaliem, uzsāka kara gājienu uz Krieviju. Drī-

zumā viņš sastapa 40.000 krievus, no kuriem daudzus nokāva

un pārējos piespieda bēgt, un pakaļ dzīdamies atņēma viņš visus

vezumus ar proviantu un kara materiāliem. Mestrim zaudējumu
bija maz. Maskavas lielkņaza zeme pa lielākai daļai tapa iz-

postīta, izlaupīta un izdedzināta. Ostrovas, Krasnovas un Iz-

borskas pilis tapa izlaupītas. Ivangorodā tapa nokauts daudz

ļaužu un viss nodedzināts. Asinssērgas dēļ, kura bija ieviesu-

sies karaspēkā, mestris devās atpakaļ uz Livoniju. Kamēr me-

stris karoja Krievijā, kāds krievu karaspēks iebruka Livonijā,
kurš neturēja rokas dīkā, un ne mazāk kā mestris nodarīja
skādes, laupīdams un dedzinādams. Kad mestris ar savu kara-
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spēku bija atgriezies no Krievijas ar lielu laupījumu un asins-

sērgas dēļ karaspēks bija izkaisīts atsevišķās nometnēs, un pats
mestris arī bija bīstami saslimis, tā ka katram bija drūmi ap

sirdi, krievi atkal iebruka ar lielu karaspēku Livonijā un ga-

līgi izpostīja visu Tērbatas biskapiju un pusi no Rīgas biska-

pijas. Nopostīts tapa arī Alūksnes, Trikātes, Ērģemes, Tar-

vestes, Vilandes, Laizes, Oberpāles, Virijas un Narvas apgabals.
Ar sievām, jaunavām un maziem bērniem krievi apgājās tā,

kā tas nav dzirdēts pat par turkiem. Krievi bija šinī laikā ap

40.000 cilvēku noslepkavojuši un aizveduši gūstā.
Bet pie Helmetes krievi atkal cieta diezgan lielus zaudē-

jumus, šeit viņi pazaudēja 1500 vīru un virspavēlnieku kņazu
Aleksandri Oboļenski. šo uzbrukumu krievi bija sarīkojuši visā

ātrumā, jo Livonijas kārtas nebija paspējušas savākt savu

karaspēku. Tas notika 1502. gada gavēnī.

Livonijas kārtas 1502. g. augustā atkal apbruņojās un ar

2000 jātniekiem un 1500 kājniekiem, dažiem simtiem zemnieku

un dažiem lielgabaliem, iesāka kara gājienu. Arī šoreiz leiši

neieradās, pretēji savam zvērastam. Tomēr Pletenbergs pa-

ļāvībā uz Dievu nonāca līdz Pliskavai, kur viņam izdevās sa-

gūstīt divus krievus, no kuriem viņš uzzināja krievu spēku lie-

lumu, kā arī to, ka lielkņazs nedomājot nemaz sākt kauju, bet

aplenkt mazo vācu karaspēku un dzīt karavīrus kā lopus uz

Maskavu, un pēc tam ar savu karaspēku izstaigāt visu Livoniju.



II. daļa.

Kad mestris izdzirda šādu krievu lielību, viņš savai lietai

piegrieza lielu vērību un, kā Jūdass Makabējs, paļāvās uz Dievu.

Krusta Pacelšanas dienas vakarā ar lielu steigu un troksni

ienaidnieki sāka uzbrukumu. Mestris bezbailīgi devās ienaidnie-

kiem pretīm, kuri ļoti brīnījās par mazā vācu karaspēka drošsir-

dību. Kad abas puses satikās, krievi pavisam ielenca vācus tā, ka

viņiem bija atņemta iespēja meklēt glābiņu bēgšanā Vāci droš-

sirdīgi pašā sākumā apšaudīja krievus no lielgabaliem un dau-

dzus nonāvēja. Tad mestris devās pret ienaidniekiem, un, trīs

reizes izlauzdamies turpu un atpakaļ starp ienaidnieka rindām,
daudzus nokāva un pārējos piespieda bēgt. Karaspēks bija

ļoti noguris un, nevarēdams sekot ienaidniekiem, palika 3 die-

nas uz vietas kaujas gatavībā, ja ienaidnieks domātu griezties
atpakaļ. Bet ienaidnieks nerādījās, jo negribēja otrreiz pie-
dzīvot tādu karstu pirti, šinī kaujā*) krita vairāki tūkstoši

krievu.

Mestris pazaudēja dažus bruņniekus, 400 kareivju un

viņu virsnieku Matīsu Pernaveri, vienu leitenantu un 1 karodz-

nieku. Kāds Lūkass Hamersteds, paņemdams līdzi bungas, ne-

godīgā kārtā bija pārbēdzis pie ienaidniekiem, šī uzvara uz-

skatāma par Dieva brīnumu, jo mazs karaspēks bija noveicis

90.000 ienaidnieku un piespiedis viņus bēgt. Te nu redzam,
kādi kareivji ir maskavieši, ja tikai nopietni stājās viņiem pre-
tīm. Pēc šīs mestra uzvaras maskavieši palika piekāpīgāki un

lūdza pēc miera, kuru mestris noslēdza pēc savas gribas uz

ilgiem gadiem. Tādai tik vieglai miera noslēgšanai par iemeslu

bija maskaviešu sakaušana, bet arī tas, ka viņiem bija daudz

ienaidnieku un viņi gribēja iekarot jaunas zemes, kā Kazaņu,
Smoļensku, Pliskavu un 1.1., kuras tajā laikā vēl nebija Maska-

vas lielkņazam padotas. 1505. gadā, kad nomira Jānis Vasil-

jevičs, viņa dēls Vasilijs nāca pie valdības un 1509. gadā iekaroja
Pliskavu.

*) Kauja notika 1 jūdzi no Pliskavas; pēc izd. A.

• Mestris uzvar krievus.
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1513. gadā Valters Pletenbergs izpirka no virsmestra, mark-

grāfa Alberta, lēņu tiesības, un Livonijas mestri nākotnē

vairs nebija spiesti saņemt Livoniju kā lēni no Prūsijas virs-

mestra.

Pletenbergs lika kalt zelta naudu, pēc svara un satura lī-

dzīgu naudai, kādēļ arī šo naudu, kura Livonijā

bija lielā apgrozībā, sauca par Portugāles naudu.

1522. gadā sāka spīdēt evaņģēlija gaisma Livonijas pilsē-
tās, un ļaudis, pārliecinājušies par pāvesta aplamībām, iesāka

karu pret svētbildēm, ieņēma baznīcas, izsvieda no viņām elkus

un aizveda baznīcas traukus, un neviens nezināja, kur viņi
palikuši.

Pletenbergu, šo slaveno mestri, ķeizars Kārlis V., viņa dar-

bības dēļ, uzņēma Romas valsts firstu skaitā, kā arī visus nā-

kamos mestrus, un Pletenbergs bija pirmais, kas nesa šo tituli.

1528. gadā piedzima Ivans Vasiljevičs, otrais
v

Maskavas

lielkņazs šādā vārdā*) Viņš ir tas, kas mūsu dienās karoja Li-

vonijā, padzina ordeni un garīdzniekus, par ko runa būs vēlāk.

1532. gadā sāka celt valni un augstu torni pie Kalēju vār-

tiem Rēvelē. Tajā pašā gadā caur mūku pašu neuzmanību no-

dega mūku klosteris un baznīca. Arī mēris plosījās Rēvelē

plašā mērā, kā tas agrāk nekad nebija ne dzirdēts, ne piedzīvots.

Pletenberga laikā bija sekošie pēc kārtas Rīgas virsbīskapi:

Miķelis Hildebrands, Rēveles pilsoņa dēls, Kaspars Linde, Jānis

Blankfelds, Tomāss Šenings, Rīgas birģermeistara dēls, un bei-

dzot Brandenburgas markgrafs Vilhelms, kurš bija 19. un bei-

dzamais Rīgas virsbiskaps ordeņa laikā. Šis markgrafs Vilhelms,

pamudināts no Vīkas muižniekiem, kuriem bija apnikusi vecā

valdība un bīskaps Reinholds Bukshevdens, iesāka ar pēdējo

iekšēju karu, atņēma bīskapam Lodes, Leales un Hapsalas pilis
un visu Vīku novembrī 1532. gadā. Uz mestra Pletenberga

stingru prasību Vilhelms atdeva atkal visu iekaroto Bukshev-

ļdenam. Pletenbergs valdīja 41 gadu un nomira 1583 gadā,
:3. svētdienā pirms Lieldienām.

*) „portugālis"= 10 dukātiem. Pie Fabriciusa lapp. 78: Aurea mo-

ineta ad instar aureorum Lusitaniae vulgo Porcugalica dieta.

**) patiesībā IV. un pie tam cars.

10 Zelta nauda Livonijā.
11 Reformācija.
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HermanisBrigenejs, alias Hazenkamfs, 42. Vācu ordeņa mestris,

1535. gadā dabūja šo amatu. Šī mestra laika Jānis Ikšķiis
no Rizenbergas, kāds ievērojams muižnieks, tapa ielikts

cietumā, .tādēļ ka bija nogalinājis savu zemnieku. Lietas

apstākļi šādi: nogalinātā zemnieka draugi negribēja viņam
ļaut nokļūt pilsētā un stāties tiesas priekšā, bet vainīgais to-

mēr uzdrošinājās ierasties Rēvelē. Muižnieka draugi un pil-

soņi biedināja viņu, lai viņš uzmanītos, jo draudot lielas bries-

mas. Biedinājumu muižnieks neievēroja, jo pavisam nevarēja

iedomāties, ka viņa dzimtzemnieka dēļ viņu varētu aizkārt,
likt cietoksnī un notiesāt uz nāvi. Drīz pēc tam ieradās

Bots Šrēders, pilsētas fogts, apcietināja viņu un ielika cietumā.

Nu šis muižnieks saprata, ka lieta paliek nopietna, un viņš
labāk būtu gan atradies citos apstākļos. viņam arī

viņa lielā bagātība. Beidzot viņam nocirta ar zobenu galvu

starp pilsētas vārtiem, 7. maijā, 1585. gadā. Tāds iznākums

ļoti uztrauca visus Livonijas muižniekus, un visiem bija liels

brīnums, ka tādu tik ievērojamu muižnieku viena zemnieka

dēļ varēja sodīt ar nāvi. Visi Harijas un Virijas muižnieki

ļoti uztraucās šī gadījuma dēļ.
1536. gada Sveču dienā mestris Brigenejs ieradās Rēvelē,

kur viņu svinīgi saņēma. Pa mestra uzņemšanas laiku rāts-

namā starp muižniekiem un pilsoņiem notika liela nelaime.

Kāds muižnieks un kāds tirgonis bija nodomājuši par godu

mestrim sarīkot uz tirgus laukuma sacīksti*). Gadījās, ka

tirgonis uzvarēja muižnieku. Citiem muižniekiem ļoti nepatika,
ka tirgonis zemes firsta un citu kārtu klātbūtnē saņem uzvaras

balvu. Šī gadījuma dēļ izcēlās skarba vārdu maiņa, un uztrau-

kums muižnieku un pilsoņu starpā nonāca tik tāļu, ka abas

puses vilka ieročus no ādas makstīm, un bija dzirdami tikai

kaušļu kliedzieni. Mestris no rātsnama sauca pēc miera un

laida darbā arī rokas, mezdams savu cepuri un maizi nemier-

nieku starpā. Viņš gribēja tā viņus samierināt, bet nekas ne-

iznāca Ģildes namus un alus pārdotavas visā steigā slēdza,
lai tie, kas bija iekšā, netiktu ārā un nepavairotu nemiernieku

skaitu. Beidzot šo sadursmi likvidēja birģermeisters Tomāss

Fegesaks, ļoti cienījams vīrs.

Jau agrāk vienmēr starp muižniekiem un pilsoņiem Livo-

nijā bija bijusi liela nevienprātība, naids un skaudība, bet se-

višķi spilgti tas parādījās starp Rēveles pilsoņiem un Harijas
un Virijas muižniekiem. Minētā iemesla dēļ šī nevienprātība

*) turnīru.
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vēl pavairojās. Tādēļ mestris Brigenejs, lai novērstu nelaimi,

jutās spiests iecelt dažus komisārus, kuru uzdevums bija iz-

šķirt visādus strīdus starp abām pusēm. Tādi komisāri ir

bijuši: Jānis Meninghauzens*), Sāmsalas un Kurzemes biskaps,
Jānis Reke, Vilandes komturs, un Remberts šarenbergs, Rēvelē.

komturs. 1548. gada sv. Vita dienā šie komisāri ieradās Rē-

velē. Sanāca ari visi Harijas un Virijas muižnieki. Abas puses,

muižnieki un visa Rēveles rāte ar vecākiem un visiem pilsoņiem

sapulcējās Ģildes namā uz Domkalna, kur Rēveles pilsoņi tika

apsūdzēti un apvainoti daudzos punktos, starp kuriem četri

punkti pelna sevišķu ievērību.

1. p. Rēveles pilsoņus apvainoja, ka viņi negribot atļaut
muižniekiem brīvi tirgoties Rēveles ostā un pārdot un mainīt

pēc savas patikas labību. Turpretim Rēveles pilsoņiem esot

atļauts tirgoties zemē ar muižniekiem un visiem zemniekiem

bez kādiem kavēkļiem. Ja pilsoņiem atļauts tirgoties zemē,
tad muižniekiem tāda pat tiesība pienākoties Rēveles ostā, kas

nekādi nebūtu noliedzams.

2. p. Rēveles pilsoņi par kaunu visiem muižniekiem izbē-

guša zemnieka dēļ esot notiesājuši uz nāvi ievērojamu muiž-

nieku. Tādu rīcību nākotnē muižnieki nevarot ciest. Ja tāda

gadījums vēl nāktu priekšā, tad viņu izspriest varot tikai Rē-

veles komturs, bet ne pilsētas fogts. Tādēļ rēveliešiem jāat-
sakoties no tādas aplamības un neesot jāpabalsta zemnieki, ja

viņi gribētu kādu muižnieku aizkavēt meklēt patvērumu pilsētā.

3. p. Muižniekiem esot nodarīta liela pārestība un netai-

snība mestra viesošanās laikā Rēvelē; vispāri rēvelieši ne tikai

šoreiz, bet arī agrāk bieži vien uzbrukuši muižniekiem un viņu

sulaiņiem uz atklāta ceļa un arī beidzamā sadursmē bijuši par

cēloni sūdzībai, kā arī bez tam viņi muižniekiem nodarījuši
daudz netaisnības, daudzkārt viņus nozaimojot.

4. p. Rēveles pilsoņi tiek apvainoti, ka viņi uzņemot savā

apsardzībā no muižniekiem aizbēgušos dzimtļaudis, kādēļ muiž-

nieku zemes un ciemi paliekot bez iedzīvotājiem. Ja muiž-

nieks nosūtot pilsētā uzmeklēt un atvest atpakaļ aizbēgušos,
tad šos meklētājus izsmejot un piekaujot nesēji un sētaspuiši.
Tādu rīcību muižnieki nedomājot ciest un prasot, lai viņu zem-

nieki katrā laikā bez kavēšanās tiktu izdoti. Gadījumā, ja pil-

*) Minchhauzcns.

1S 1543. gads; strīdu izšķiršana starp pilsoņiem un muižniekiem.
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soņiem būtu vajadzība pieņemt kādu jaunu puisi mājas dar-

biem, tad viņam jāuzrāda muižnieka atļauja.

Uz šiem punktiem rāte un visa sapulce atbildēja sekosi:

Kas zīmējas uz ostu, tad rāte un pilsoņi šinīs laikos nekā jauna
neesot radījuši, bet pieturējušies pie agrāko laiku paraduma.
Rēveles osta esot visiem atklāta; katrs kaimiņš varot ierasties

un pirkt, kas viņam vajadzīgs ikdienišķai dzīvei tādos apmēros,
lai neatņemtu vajadzīgo pilsoņiem, ko pilsēta nevarot pielaist.
Katru gadu tiekot nolasīti atklāti noteikumi, ka svešnieks ar

svešnieku nevarot tirgoties. Ja Rēvelē nebūtu izšķirības tir-

gošanās ziņā, tad pilsētas likumi, kuri daudz gadus jau lietoti,
nebūtu vajadzīgi. Tāpat ostas uzturēšana pilsētai maksājot
lielu naudu un šos izdevumus sedzot vienīgi pilsoņi. Tādēļ ne-

būt neesot nepareizi, ka pilsoņiem esot lielākas priekšrocības
nekā svešniekiem. Paļāvībā uz Dievu un taisnību pilsoņi cerot,
ka neviens svešnieks nedabūšot lietot ostu vienādos apmēros

ar viņiem. Beidzot šinī punktā vienojās tā, ka muižnieki savu

labību var sabērt pilsētā, nogaidīt izdevīgu laiku un tad pārdot.

Uz otro punktu, kur runa par muižnieku notiesāšanu, pil-

soņi atbildēja, ka Rēvelē pastāvot kārtīgas, Dieva dotas Lībekas

tiesības*), apstiprinātas no Romas ķeizariem, ar kurām viņi
esot apbalvoti no iepriekšējiem kungiem, un kuras palikušas

spēkā līdz šai dienai. Šinīs tiesībās viņi esot vienmēr bijuši

gatavi dalīties, ja kāds to prasījis, lai viņš būtu augstas vai

zemas kārtas, nabags vai bagāts, garīdznieks vai laijs, pilsonis
vai zemnieks.

Ja viņu pilsētā kāds tiekot noķerts un apsūdzēts krimināl-

lietā, tad viņi šo lietu ņemot iztiesāšanā, kā lietu, kas notikusi

viņu robežās. Pie tāda principa pieturoties Lībekā un citās pil-

sētās, kur pieņemti Lībekas likumi, un viņi arī gribot pie tā

turēties, nepielaižot nekādus ierobežojumus. Beidzot komisāri

atrada par pielaižamu, ja turpmāk atkārtotos vēl tāds gadī-

jums, kad muižnieks nosistu zemnieku un nosistā draugi gri-
bētu muižnieku pilsētā arestēt, tad par to papriekšu jāpaziņo
Rēveles komturam.

Uz trešo punktu, kur runa, ka muižniekiem un viņu radi-

niekiem pa mestra uzņemšanas laiku nodarītas lielas pārestības
un rēvelieši bijuši pie tā vainīgi, pilsoņi atbildēja, ka tādus pat
apvainojumus varot uzvelt, un pie tam pamatoti, otrai pusei.
Muižnieki un viņu radnieki ne tikai šinī gadījumā, bet arī agrāk

*) „Reveles pilsētas tiesību avoti", Buntes izdoti. Viens „avotu"
rokraksts atrodās „Igaunijas lit. biedrības" bibliotēkā, Rēvelē.
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daudzkārt izrādījuši nievāšanu Rēveles plisoņiem. Pirms da-

žiem gadiem jau dzirdēts, kā daži no muižnieku radniekiem pil-
sētas ģildu namos starp citām savām dziesmām dziedājuši pil-
sētu nonicinošas dziesmas. Arī tas atklātībā dzirdēts, ka muiž-

nieki solījušies izkaut pilsoņus, tā ka asins lai plūstu pa ielām,

un tam līdzīgas apvainojošas lietas. Bez tam kāds padomes
vīrs, Harijas muižnieks, esot teicis kādam pilsētas rātskungam,
ka jau divus lāgus bijis domāts izskaust rēveliešus, un plāns bijis

jau gatavs, bet viņš vienmēr esot bijis pret to un tā kavējis šo

nodomu izvest. Bet tagad» viņš redzot, ka vanagam būšot gan

jāklūpjot cāļiem virsū*). *

Uz ceturto punktu, par zemnieku izdošanu, bijusi šāda at-

bilde: Pastāvot vecs paradums, ja sveši ļaudis ienākot pil-

sētā, kurus neviens nav uzaicinājis, tad viņiem brīv aiziet, no

turienes viņi nākuši, bet sagūstīt, sasiet un izdot zemniekus, kā

no viņiem prasot, neesot pielaižams, un arī nākotnē tas nenotik-

šot. Tas neesot viņu pienākums, jo Dānijas ķēniņi, kuri valdījuši
kādreiz par Igauniju, esot dāvājuši viņiem sevišķas privilēģijas,
ka viņi savā pilsētā varot turēties pie šiem likumiem visās ga-

rīgās un laicīgās lietās, kā tas notiek ķeizariskā pilsētā Lībekā,

kur svešus ļaudis jeb zemniekus negūsta, nesien un neizdod.

Tādēļ arī viņiem to nevarot uzlikt par pienāk urnu. šīs vecās

privilēģijas un parašas apstiprinājis arī zemes firsts un me-

stris. Tāpat uz muižnieku prasību, ka pilsoņi varot paturēt

pie sevis zemnieku tikai ar muižnieka atļauju, viņi atbildēja, ka

viņiem nekas neesot pret to, ja kāds labs muižnieks draudzīgā
kārtā vai arī ar tiesību kaut ko varot dabūt no pilsoņiem vai

zemniekiem.

Kad muižnieki ar šādu atbildi nebija mierā, tad birģer-
meistars Tomāss Fegesaks teica: Ja nu pretēji visām cerī-

bām mūsu tiesības un privilēģijas šinīs lietās neko nenozīmē,

tad tomēr rēveliešiem paliek neaizkarams tas, ka katram muiž-

niekam ir jāapsolās, ka viņš savus slimos zemniekus, sievas un

bērnus novāks no ielām un novietos savās muižās un ciemos,

tāpat kā Rēveles pilsoņi to dara ar saviem slimniekiem, novie-

todami viņus baku un citās slimnīcās. Muižniekiem ir jāat-

ļauj, ka rēveliesi nākotnē neuzņem pie sevis zemniekus, kuri

pie viņiem tapuši veci, slimi un nabagi; ja muižnieki ar to

mierā, tad pilsoņi piekritīs veselu zemnieku izdošanai muiž-

niekiem. Šādi noteikumi muižniekiem nevarēja būt pa prātam.

*) Tā laika paruna, ka stiprākais var nomākt vājāko.
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Komisāri izlēma šo lietu tā, ka zemniekus-arkleniekus*), kuri

jau uz muižnieka zemes ilgāku laiku dzīvojuši, bet pēc tam aiz-

bēguši un atstājuši zemi, nav pieturami, bet noraidāmi atpakaļ

pie sava muižnieka. (~~>QC#t
Ja arī šoreiz strīdu starp abām pusēm izlīdzināja, tad

tomēr slepens naids un pašlalabuma meklēšana palika, /zemē

bija vecs paradums, ka Livonijas pilsētās noturēja gada tirgus,

uz kuriem muižnieki ieradās lielā skaitā. \ Pirms muižnieku

ierašanās cenas precēm, kuras verētu noderēt muižniekiem, ne-

tapa normētas, un tirgoņi varēja pārdot, cik dārgi gribēja) Bet

kad muižnieki aizbrauca, precēm nolika cenas, kuras bija daudz

lētākas nekā iepriekš.} Tas muižniekiem beidzot arī ļoti nepa-

tika. Tādēļ viņi zemniekiem noliedza pārdot labību pilsoņiem,
bet saviem muižniekiem, kuru tad pilsoņi varēja no muižnie-

kiem iegūt tikai par dārgu naudu.

Tajā laikā starp tirgoņiem un amatniekiem Livonijas pil-
sētās arī radās nesaskaņas. Tirgoņi nekādi negribēja atļaut,
ka amatnieki kautro pirktu ostā vai aiz pilsētas vārtiem no sveš-

niekiem. Ne mazāki strīdi izcēlās arī starp amatnieku un tir-

goņu sievām vienādu tērpu dēļ. «Kad reiz kāda Tērbatas ka-

žocnieka meita bija apģērbusies lrazīgi kādai tirgoņa meitai un

nogājusi baznīcā, tad šai godīgai nabaga meičai no baznīcas

nākot uzbruka Tērbatas rātes pasūtītie pilsētas sargi, kuri vi-

sas pasaules priekšā nolaupīja viņas tērpu un tā apkaunoja

viņu. Tāpat amatniekiem gribēja liegt pilsoņa vārdu, šo ne-

saskaņu izbeigšanai mestris iecēla 2 komisārus: Bērentu šmer-

teni, Vitenšteinas fogtu, un Rēveles komturu Franci Ansteli.

Ja arī izdevās daudz maz izbeigt šos strīdus, tomēr vecais jļajd&
starp pilsoņiem un muižniekiem, kā arī starp tirgoņiem un amat-

niekiem tomēr palika un vairojās dienu no dienas, līdz beidzot

lielais vanags neatlaidās pār viņiem visiem*).
" 1

"~

1547. gadā, Debesbraukšanas dienā, dienas laikā Rīgas ār-

pilsētā izcēlās liels ugunsgrēks, kurš apņēma arī pilsētu un no-

darīja lielu skādi. Pilsētā, biskapa rajonā, nodega daudzas

mājas un baznīcas; ārpilsētā daudzas tirgoņu noliktavas ar

visām mantām krita ugunij par laupījumu.

*
uncas-arkls; vēlāk zemes mērs Lejassaksijā. Hakenbauer — zem-

nieks-arklenieks, kurš nometies uz muižnieka zemes, kā pretstats Los-

treiber — bezzemnieks; vaļinieks, apkārtstaigulis.

**) Lielais vanags: Krievijas lielkņazs.

)S Tirgoņu un amatnieku attiecības.
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1547. gadā no Itālijas ieradās Livonijā virves dejotāji.

Viņi pieteicās Rēvelei parādīt savu mākslu. Kāds Rēveles rāts-

kungs lika novīt bezgalīgi garu virvi, kura stiepās no Sv. Olava

baznīcas torņa gala līdz virvju vijēju ceļam. Ūz šīs virves tad

svešnieki rādīja savu mākslu, kurā noskatījās visa pilsēta. Visi

pilsētas vārti bija noslēgti, izņemot lielos Jūrmalas vārtus, pa

kuriem ļaudis devās noskatīties šinī savādā mākslā, kura tapa

rādīta tādā augstumā no zemes. Tādas izpriecas notika arī

citās Livonijas pilsētās.
Mestris Hermanis Brigenejs valdīja 14 gadu pilnīgā mierā

un nomira 1549. gada februārī.

Jānis Reke, 43. Vācu ordeņa mestris,

sāka valdīt 1549. gadā. Viņa valdīšanas laikā*) Livoniju pie-

meklēja mēris, kurš bija sācies jau viņa priekšgājēja laikā.

Mēris plosījās 5 gadus un prasīja daudz cilvēku upuru.

Tā kā es esmu sācis rakstīt Livonijas vēsturi pret savu

gribu, tad man jāralčsta arī par vecās Livonijas valdību, liku-

miem, parašām, kā tas sevišķi šī mestra valdīšanas laikā bija,
lai jaunatne, kura dzimusi pārejas laikmetā no vecās uz jauno

kārtību, kā arī tālākās paaudzes redzētu, kādēļ Dievs licis nākt

tādai lielai pārmaiņai un sodībai pār Livoniju. (Ordeņkungu,
bīskapu, domkungu un muižnieku valdīšana un dzīve, kā es

pats to esmu piedzīvojis un redzējis mestra Brigeneja — Ha-

zenkamfa laikos un līdz pat beidzamam mestram, norisinājās

tā, kā es šeit aprakstīšu*).\
Livonija, kā mēs zinām, agrāko mestru, biskapu un vācu

kungu iekarota un nostiprināta, sākumā bija apdzīvota no dau-

dziem vāciešiem. Pilsētas, miesti un pilis tapa celtas, un ne

visai bija jābīstas no ienaidniekiem. Valters Pletenbergs arī

ar savu lielo krievu uzvaru sagādāja zemei ilggadīgu mieru, tā

kā Livonija daudz gadu bija izsargāta no kara briesmām. Bet

vairāk un vairāk iesakņojās, kā starp valdniekiem, tā arī starp

pavalstniekiem, liela pārdrošība, slinkums, augstprātība, lep-
nība, lielība, izpriecu kāre, pārmērīga izšķērdība un netiklība,
tā ka daudz par to visu būtu ko teikt un rakstīt.

*) Izdevumā A. šī vieta un tālāk, kur runa par Livonijas tikumiem,
trūkst.

**) no šīs vietas un tālāk, kur Rusovs raksta par to, ko pats piere-
dzējis, kronika uzskatāma kā pirmavots.

M Liela mēra epidēmija.
15 Tikumības pagrimšana Livonijā.
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(Daži ordeņkungi, dzīvodami labas un slinkas dienas, bija

iegrimuši netiklībā ne tikai ar publiskām meitām, bet arī ar

precētām sievām, un nodarījuši tādus asinsgrēkus, ka kauns

domāt. Viņi neturēja arī par kaunu savas mīļākās pēc kāda

laika kopdzīves bagātīgi apdāvināt, izdot pie vīra un ņemt
jaunas. \

Tādu pašu, ne labāku, dzīvi veda arī biskapi un domkungi.
Ja kāda biskapa konkubīne tapa veca, jeb viņam tā vairs ne-

patika, tad viņš to pielaulāja kādam brīvzemniekam, ziedodams

viņam dzirnavas vai gabalu zemes, un padzītās vietā ņēma at-

kal svaigu meitu. To pašu darīja arī domkungi un abati.AKad
Jānis Blankenburgs, Rēveles domkungs, atveda no Vācijas savu

laulātu sievu, viņš neuzdrošinājās viņu atzīt par tādu, bet

biskapiem un citiem domniekiem teica, ka tā esot viņa kon-

kubīne. šis pats Jānis Blankenburgs, uzzinājis, ka viens cil-

vēks zrin šo lietu, iedāvāja viņam nobarotu cūku, lai viņš neiz-

paustu, ka viņam ir pielaulāta sieva. \Tas šiem svētiem katoļu

ļautiņiem bija par lielu kaunu un grēku. Kad nu visi domkungi,

biskapi un ordeņkungi, kā gani, dvēseļu glābēji un valdīšana,
veda tādu pavedinošu dzīvi, tad apakšniekiem, dižciltīgiem un

vienkāršiem, atlika" tikai"3arīt to pašu. Un viņu netiklās dzīves

līdzdzīvotājas nebija vis publiskās meitas, bet gan viņu saim-

niecības vadītājas.
Šis netikums beidzot tā ieviesās sabiedrībā, ka to neturēja

par grēku un kaunu. Arī cienījami ļaudis tūlīt pēc sievu nā-

ves pieņēma jaunas saimnieces, resp., konkubīnes, kuras pa-

turēja tik ilgi, kamēr atkal no jauna neapprecējās. Daži savas

konkubīnes stādīja daudz augstāk nekā precētas sievas, kas dau-

dziem bija par ļoti lielu piedauzību.
Tā kā šis netikums bija izplatīts visā zemē, tad daži

luterāņu mācītāji zemes vidienē, līdzīgi citiem, arī nekaunējās
dzīvot ar konkubīnēm. Un nebija tad vēl neviena superinten-
danta visā zemē, kurš raudzītos, lai nenotiktu tamlīdzīgi smagi
netikumi. Daudzi mācītāji nerūpējās par sprediķošanu, bet

braukāja no viena muižnieka pie otra savā draudzē, un no viena

brīvzemnieka pie otra, arī pie zemniekiem iegriezās, un visur

viņus labi pacienāja. Tāds jautrs vīrs, kuram galvā daudz

jautru joku, kurš varēja ievest jautrību sabiedrībā un mācēja
runāt tā, ka visi labprāt klausījās, tas bija īstais mācītājs šiem/
ļaudīm. Tādēļ arī starp Livonijas mācītājiem bija daudz tādu,
kuri neuzdrošinājās nosodīt šos netikumus. Un nekad arī ne-

16 Mācītāju dzīve.
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lapa dzirdēts, ka konkubināts un laulības pārkāpšana būtu no-

sodīta no ordeņkungiem, biskapiem un muižniekiem.

/Tajā pašā laikā starp ordeņkungu staļļu puišiem un kal-

piem pastāvēja tomēr sodi par netiklu dzīvi. Ja kādu no viņu
vidus pieķēra netiklībā, tad tādu ar stabulēm un bungām veda

no pils caur visu pilsētu un par tirgus laukumu līdz pilsētas
vārtiem, mērcēja viņu apģērbtu, ar visām zeķēm un kurpēm,
akā vai kādā avotā, apkaunodami viņu pasaules priekšā/*}

Pēc tam veda viņu atkal caur pilsētu ar stabulēm un bun-

gām pa tām pašām ielām uz pili, kur viņu atsvabināja kalpu

fogts; šo amatu ieņēma vecākais no viņiem.

Tajā pašā laikā, kad valdnieki, biskapi, domkungi un pā-

rējā vācu tauta, kuriem vajadzēja to labāk saprast, bija
nogrimuši minētās netiklībās, arī nevācu nesaprātīgi zem-

nieki veda tādu netiklu, sodomisku un epikūrisku dzīvi, kā tas

nekur visā kristīgā pasaulē nav pieredzēts. Lielais zemnieku

pūlis neka negribēja zināt no laulības dzīves. Ja zemniekam

sieva tapa veca jeb slima, jeb 'tā viņam nepatika, tad viņš to

atstūma un ņēma citu. Ja kāds zemniekiem prasīja, kādēļ viņi
dzīvo ārlaulībā, tad atbilde bija tā, ka tas esot vecs Livonijas

paradums un viņu tēvi arī esot tā dzīvojuši. Daži zemnieki uz

šādu jautājumu atbildēja, ka nelaulātie tāpat mākot maizi ēst,

kā salaulātie. Un bija arī -tāda atbilde, ka ja to darot kungi

un muižnieki, kādēļ tad viņiem to liegt. Daži atkal teica, ka

ārlaulības dzīvi pabalstot paši muižnieki, neuzstādamies pret
šādu nebūšanu un iemesls kādēļ viņi to darot esot tas, ka ār-

laulībā dzimušiem bērniem pēc vecāku nāves vieglāk atņemt
tēva mantojumu, kustamu un nekustamu īpašumu.

Kas zīmējas uz ordeņkungu, domkungu un muižnieku ik-

dienišķu darbu un nodarbošanos, 'tad viņš pastāvēja tikai no

medībām, kauliņu spēles, jāšanas un braukšanas no vienām

kāzām un otrām, no vienām lieliskām kristībām uz otrām, no

viena vāka*) uz otru, no vieniem baznīcas svētkiem uz otriem.

Un maz bija tādu, kuri iestājās ārzemju valdnieku un firstu

dienestā, vai arī piedalījās karos.

Tā kā te minētās Livonijas kāzas, kristības, mielasti vā-

kos un baznīcu svētki, tad īsumā jāpiemin arī kā šādas sapulces
notikās. Kad taisījās uz kāzām, tad jau ceturtdaļu gada agrāk

*) \Vacken-vaku zeme (māja); sākumā apgabals, tad desmitdaļas

nodevas no vaku platības.

17 Livonijas kāzas un kristības.
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paziņoja lielākai Livonijas muižnieku daļai, kurā pilsētā vai

miestā kāzas notiks. Lai gan muižas Livonijā ir ļoti lielas, tad

tomēr tādai lielai sapulcei viņas bija par mazām. Tādēļ muiž-

nieki svinēja kāzas pilsētās un miestos, kur atradās ģildu nami.

ierīkoti šādiem gadījumiem. Nepietika tikai vienas pilsētas bun-

dzinieku un muzikantu, bet ņēma palīgā vēl citu pilsētu bun-

dziniekus un muzikantus, kā arī zemes firsta karabungas. Kad

ieradās līgava, līgavainis un visi lūgtie viesi, tad sestdienā

pirms kāzām sarīkoja lielu mielastu. Pirms mielasta viesi, sa-

dalījās divās grupās, — līgavas un līgavaiņa grupa, un uz lie-

liem kaujas ērzeļiem un mundriem jauniem zirgiem, kuri tā vien

lēkāja un dižājās zem jātnieka, izgreznotiem ar zelta ķēdēm,

spalvu pušķiem un citām rotām, izgāja no pilsētas. Katra zirga

rota, kurš citādi nekam nebija derīgs, maksāja vairāk kā 9 lā-

stus rudzu. Uz lauka vecākais no muižniekiem turēja runu un

pateicās visiem, kā augstdzimušiem, tā arī vienkāršiem ļaudīm,

par līgavaiņam un līgavai parādīto godu un lūdza pavadīt kri-

stīgu ļaužu kāzas pilnā vienprātībā un neatcerēties veco naidu

un nedomāt par atriebību. Klātesošiem roku paceļot bija jā-
apsolās to darīt, bet ieturēja to tik ilgi, kamēr alus nebija da-

rījis savu iespaidu.
Pēc -tam devās visi atpakaļ uz pilsētu šaudīdami un trok-

šņodami, it kā pēc uzvaras vai cietokšņa ieņemšanas. Nonā-

kuši pilsētā, visi jāja 2 reizes gar ģildes namu, kur atradās lī-

gava ar citām dāmām. Līgava, izgreznota pērlēm, zelta rotas

lietām, ar augstu kroni galvā, tikai ar mokām zem šāda sma-

guma varēja noturēties uz kājām. Jātniekos viņa noraudzījās

no ģildes nama augstajām trepēm. Beidzot abi pulki izšķīrās

un aulekšoja pa visām pilsētas ielām, tā izrādīdami savas bruņ-
nieciskās spējas. Pēc tam ka-trs savā viesnīcā novilka zābakus

ar piešiem un devās uz ģildes namu, kur līgsmojās līdz pus-

naktij. Svētdienā pavadīja līgavaini un līgavu ar karabungām
un taurēm, lielām svecēm un lāpām lieliskā gājienā uz baznīcu,
kur viņus sagaidīja ērģelnieks un dziedātāji, kuri,saņēmuši labas

dāvanas, rādīja savu mākslu. Pēc sprediķa jauno pāri veda pie al-

tāra,kur mācīti jam gandrīz pusstundu bija jāpūlējās, lai izdabūtu

no līgavas jāvārdu. Pēc laulībām atkal ar lielu greznību veda

jauno pāri no baznīcas uz ģildes namu, kur bija jau sarīkots

liels mielasts. Pēc mielasta, bez kādas jauno slavināšanas, tūlīt

sākās deja un amizēšanās. Neizpalika arī pamatīga iedzeršana.

Livonijā bija paradums, ka sulaiņiem muižās, kā arī svešās

vietās, nebija jāstāv kājās muižnieka klātbūtnē; 'to darīja tikai

jaunākie sulaiņi, bet vecie sēdēja pie atsevišķa galda un mie-
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lojās līdzīgi kungiem. Un dzeršana bija pārmērīga, sevišķi
starp ordeņkungu un muižnieku sulaiņiem. Bija pieņemts ve-

selu jeb pus-lastu *) mazu kausu dzert uz otra veselībām vienā

paņēmienā, neatņemot kausu no mutes, bet pastāvīgi pielejot
alu no citiem kausiem, līdz visi bija tukši. Arī tam, uz kura

veselībām dzēra, bija jādara 'tas pats, ja negribjēja dabūt ar

īsu zobiņu sānos. Tāda pārmērīga dzeršana bija savienota ar

alus izlaistīšanu uz grīdas, kura ģildu namos bija tik slapja,
ka vajadzēja paklāt sienu, lai varētu staigāt un dejot. Kas mā-

cēja vislabāk dzert, kauties, durt, lauzties, zaimot un lādēt ar

visu tautu lāstu*), tas bija pirmais varonis un viņu sēdināja

goda vietā. Kad visi bija galīgi apdzērušies, tad sākās kau-

šanās ne tikai uz ielas un priekšnamā, bet arī ģildes namā, sievu

un jaunavu klātbūtnē, ka bija jāmeklē glābiņš uz augstiem
galdiem un soliem. Laida darbā smagus kaujas zobenus**),
kurus varēja cilāt tikai ar abām rokām, un dažam labam pār-

šķēla galvu vai nocirta roku, un ārstiem bija darba visu

nakti un dienu. Kādas te notika slepkavības un citas nekriet-

nības, un kādas tika runātas nekaunības, kuras bija par lielu

nepatikšanu jādzird jaunatnes tiklām ausīm, par to nepiederas
nemaz raks-tīt. t

Pirmdienā jauno pāri atkal veda tuvākā baznīcā, lai no-

klausītos sprediķi par laulības dzīvi. Kad ērģelnieks un dzie-

dātāji bija izdziedājušies, visi devās atkal uz ģildes namu, un

līgsmoja kā dienu agrāk.

Pēc kāzām viesiem, pirms šķiršanās, pilsētas karogiem un

vīna pagrabiem bija jāsniedz labākie vīni. Tā kā muižnieku

kāzas svinēja ar lielu greznību un pārpilnību, tad izliekas ne-

ticami, ka tur, kur patērēja daudz barotu cūku, vēršu, aitu.

zosu, vistu, tītaru, gaiļu, meža zvēru un zivju un izdzēra dau-

dzus lāstus alus, nesniedza vīna, neēda ar sudraba karotēm

un nedzēra no sudraba vai alvas kausiem, it kā gribēdami iz-

rādīt vienkāršību.
«——

Tāpat norisinājās arī kristības. Tiklīdz kādam muižnie-

kam piedzima bērns, tūlīt viņš salīga īpašu rakstvedi, kurš jau
sešas nedēļas pirms kristībām rakstiski uzlūdza muižniekus un

ordeņkungus viesos un par kūmiem. Sestdienā saradās viesi,

un sākās, kā mēdza teikt, kristību svētki, un visi līgsmojās
līdz pusnaktij. Svētdienā mācītājs teica sprediķi un nokristīja

*) tā laika alus mēru skaits.

**) domāts laikam mēris.

***) kronikā stāv Riiting, kura īstā nozīme mīklaina.
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bērnu daudz kūmu klātbūtnē. Pēc tam iesākās bagātīgs mie-

lasts; muižnieki un kalpi sēdēja pie saviem galdiem. Pēc

mielasta sākās jautrība, joki, dziesmas un deja. To, kurš

no jauniem cilvēkiem vislabāk mācēja trallināt un dziedāt ne-

tikumīgas dziesmas, visi mīlēja un cienīja. Visas pasaules ne-

tikumīgas dziesmas bija Livonijā pazīstamas, viņas bija cieņā
un viņas dziedāja ar lielu patiku jauni un veci. Kristībās un

citās viesībās muižnieki un karavīri varēja sarunāt ērmotas

lietas. Karavīri katrā tādā gadījumā sauca pēc nemiera un

kara; žēlojās, ka karavīri netiekot cienīti, bet ja Dievs doI'.u

karu, tad atkal viņi nāktu cieņā. Daži atkal teica, ka no kara

ar vāciem lai pasargot Dievs; no krieviem neesot ko bīties. Bis-

kapijas muižnieki bija naidā ar ordeņa kungiem. Pirmie at-

klāti runāja, ka ar ordeņa ļaudīm viņiem neesot nekā kopēja

un pieklājīgāk būtu, ja kāds vācu firsts stāvētu Livonijas priekš-

galā. Ordeņa ļaužu uzskati bija tādi, ka labāk ir dzīvot ar

labiem kungiem, kuri dzīvo pēc viņu gribas, ar kuriem var

sēdēt pie viena galda, ēst kopā un žūpot; ja gadījās iekraut

tādam kungam ar kausu par galvu, tad otrā dienā varēja būt

atkal labi draugi, kas ar vācu firstu nebūtu iespējams.

Bija Livonijā arī tāds vecs paradums, pēc kura muižnieki

viens otru pie satikšanās apsveica ar skūpstu. Kad īsts muiž-

nieks sastapa dižciltīgas kundzes un jaunavas, tad, pēc vecā

Livonijas paraduma un sabiedriskā likuma, viņš nedrīkstēja pa-

iet garām nenoskūpstījis visām pēc kārtas roku. Tas pats bija

jādara, ja satika otru kundžu un jaunavu pūli, un tā tāļāk.
Šis paradums vēlāk garajos krievu karos pavisam bija nozudis.

Kas zīmējas uz Livonijas vākiem, tad jāsaka, ka visi kungu

un muižnieku ciemi bija sadalīti vākos. Lieli un bagāti ciemi

ietilpa vienā vakā pa vienam jeb pa diviem, mazi un nabagāki

cienu' bija apvienoti kopējā vakā.

(Tā, raugoties pēc ciemu skaita, katram muižniekam va-

rēja piederēt vairāki vaki. Katram vākam bija uzlikts par

pienākumu katru gadu sarīkot muižniekam greznas viesības,

uz kurām ieradās visi pie vaka piederīgie zemnieki un brīv-

zemnieki nomaksāt savas gadskārtīgās nodevas. Arī ordeņ-

kungi sāka noturēt vaku svinības ap Miķeļiem, kurās ņēma
dalību visi viņu mājas ļaudis, apkārtnes muižnieki, brīvzem-

nieki vāci un nevāci. Kad gadskārtīgās nodevas bija saņemtas,
sākās pārmērīga dzeršana. Te nu izrādījās tā laika Livonijas

„māksla", bruņnieciskums un tikums īstā gaismā.

]8 Svētki vākos.
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Atnesa lielus koka traukus, kurus sauca par kausiem, un

viņi bija tik lieli, ka varēja lietot bērnu mazgāšanai. No šā-

diem kausiem divi dzērāji „uzdzēra" otriem diviem, un *tā bez

apstāšanās ar lieliem un maziem kausiem, kamēr vai acis līda

no pieres laukā un viens otru nevarēja saredzēt. Kas savus

pretniekus bija un palika beidzamais, tas bija nāko-

šas dienas varonis, kuru sumināja it kā viņš būtu iekarojis
veselu zemi. Bet uzvarētie, kuri viņam šo godu negribāja at-

ļaut, teica, ka viņš neesot dzēris, kā pienākās, bet lietojis vil-

tīgus paņēmienus, vai arī viņam bijuši labi palīgi, jo citādi

viņš nebūtu uzvarējis. Tad sākās cīņa no jauna ar lieliem un

maziem kausiem un katrs pielika visas pūles, lai gūtu uzvarētāja
slavu. Pēc vecāku ļaužu piemēra, arī 14 gadu veci zēni mēģi-

nājās šinī mākslā ar pus un veselām kannām ar vākiem. Šie

vaku svētki ilga no Miķeliem līdz Ziemas svētkiem; viņus

svinēja visi ordeņkungi, valdnieki un muižnieki.) Starp Ziemas

svētkiem un gavēni svinēja kāzas, kamanu ceļa dēļ, jo tad garo

ceļu varēja labāk veikt, nekā vasarā. Bet vasarā uzcītīgi tika

apmeklēti baznīcu svētki un, savienoti ar viņiem, tirgi. Uz šiem

svētkiem attiecīgās draudzes zemnieki un brīvzemnieki arī ap-

gādāja labu alu. Bija liels kauns, ja arī pats nabagākais zem-

nieks nedarīja alu. Pie baznīcām arī atveda pārdošanai alu.

Jau sestdienā saradās zemnieki no liela attāluma ar sievām,
meitām un kalpiem, un tūlīt ķērās pie dzeršanas. Dūdas bija
dzirdamas gandrīz jūdzi tāļu; tāda jautrība vilkās cauru nakti

līdz rītam. Uz dievkalpošanu zemnieki ieradās iedzērušies un

piedzērušies; viņi sarunājās tik stipri, ka mācītājs no viņu
trokšņa zaudēja vai samaņu. Un kad viņi, tik pat gudri, kā

ienākuši, atkal atstāja baznīcu, tad sākās no jauna dzeršana,

dejas, dziesmas un lēkāšana, ka no lielā trokšņa, sievu un

meitu dziedāšanas, un no daudzo dūdu skaņām, cilvēks varēja
zaudēt samaņu.

Tā uzvedās vienkāršie zemnieki un kalpi, un šos svētkos

ne mazums bija strīdu, slepkavību, citu rupju netikumu un

apgrēcību. Bet muižnieki un brīvzemnieki, vācieši un iedzimtie,
kuri stāvēja augstāk par citiem, ar saviem viesiem devās uz

mājām un tur pavadīja dažas jautras dienas, šādus baznīcas

svētkus svinēja ne tikai katram apustuļam par godu, bet arī

Marijas dienā un visos augstos svētkos.

Nav arī iespējams īsumā uzrakstīt, kādas nebūšanas tika

dzītas ar uguņošanu sv. Jāņa, Pētera-Pāviļa un Marijas vieso-

Baznīcu svētki un tirgi.
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šanās dienā*). Visās pilsētās, miestos, muižās un ciemos visā

zemē nekā cita neredzēja, kā tikai prieka ugunis. Tika dzie-

dāts, dejots un spēlēts uz lielām dūdām, kuras bija atrodamas

visos ciemos. Pēc tam sv. Vita dienā, šī svētā baznīciņā
un arī citur, kā arī sv. Jāņa Kristītāja dienā, sv. Bri-

gites klosterī tika dzītas lielas nelietības grēku atlaišanas

dēļ. Šinīs dienās šeit saradās daudz vācu un nevācu ļaužu no

liela tāluma. Nevācu zemnieki nāca dabūt grēku atlaišanu un

lai nodotos elku kalpībai un māņticībai, bet muižnieki, lai uz-

meklēt savus aizbēgušos zemniekus. Pilsoņi ieradās, lai ņemtu
dalību lielajā burzmā, kāda sanāca katru gadu. No Rēveles

apkārtējiem krogiem un ciemiem saveda arī daudz lāstu alus.

Zemnieki, viņu sievas un meitas lika uz altāra vasku sveces,

vaska zirgus, vēršus, teļus un aitas, domādami «tā izlūgties svē-

tību, veselību un lopu padošanos. Sievas meta uz altāra pa

šiliņam jeb peniņam, trīs reizes griezdamas viņu rokā ap galvu.
Kad tāda viņu izdomātā dievkalpošana bija pabeigta, tad sākās

atkal deja, dziesmas un visas zemes dūdu muziķa un tāda

netiklība, maucība, slepkavības un tādas elku kalpības, kurām

neviens cilvēks nevar ticēt/

Pat Venus kalnā nevar iedomāties šausmīgāku dzīvi, kādu

vedabezdievīgie zemnieki šos grēku atlaišanas svētkos. Bez tam

viņi bija iedomājušies, ka viss tas ir Dievam patīkama lieta,
un ka tā var iemantot Dieva žēlastību.

Tādas elka kalpības notika ne tikai sv. Brigites klosterī,

bet arī citos klosteros un baznīciņās visā zemē.

Lai gan Visvarenais Dievs Livonijai bija dāvājis neviltotu

evaņģēlija sludināšanu uz Augsburgas konfesijas pamatiem, to-

mēr daudzās vietās Livonijā maz varēja atrast ļaužu, kuri kaut-

ko zinātu no Dieva vārda un baznīcas apmeklēšanas.( Zemnieki

un brīvzemnieki svētdienās galvenā kārtā mēroja garus ceļus,
jūdzi jeb divas, pie saviem kaimiņiem, kur bija labs alus, un

pavadīja tur jautru svētdienu un pirmdienu, šādai nolaidīgai
un nevērīgai baznīcas apmeklēšanai bija par iemeslu labu skolu

trūkums, kuras varētu dot kaut vienkāršu mācītāju, kurš prastu

nevācu valodu.

Tādēļ arī baznīcas skolu trūkuma dēļ gadu gadiem stāvēja
tukšas un beidzot sagruva. Ja arī kādai baznīcai mācītājs bija,

* visitatio Mariae pie Elizabetes kalnos, Lukāsa cv. I, 29.

20 Zemnieku māņu ticība.
71 Skolu un mācītāju trūkums.
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tad viņš bija saprotams ārzemnieks un nemācēja nevācu va-

lodu. Vāciešiem viņš sprediķoja vāciski, bet zemnieki nekā ne-

saprata, tādēļ atrāvās no baznīcas un darīja visādas ne-

krietnības. Mācītāju viņi tomēr algoja, jo vācieši deva katru

gadu tikai vienu šķiņķi. Ordeņkungi un biskapi maz rūpējās

par zemnieku garīgo dzīvi un labklājību, jo Livonija nebija

viņu tēvija un viņu mūžam jau visa pietika.
Slinkuma un pārpilnības dienām Livonijā nebija tajā laikā

ne mēra, ne gala. Lai arī daudz tika patērēts katru gadu, tomēr

varēja vēl daudz tūkstošu lāstu rudzu, bet ne miežu, izvest

uz ārzemēm, bez ka paceltos dārdzība, jo Livonijā bagātīgi auga

visāda labība. Tikai miežu' jeb iesala neizveda neviena lāsta,

jo šis produkts tika patērēts uz vietas, un dažs labs muižnieks

savā muižā patērēja vairāk kā 20 lāstu iesala. Kāds vecs Li-

vonijas muižnieks bijis ļoti izbrīnējies, kad viņa pārvaldnieks

gada aprēķinā uzrādījis, ka gadā patērēti tikai 18 lāstu iesala,

jo viņš savu mūžu nav varējis iedomāties, ka ar «tik maz varētu

iztikt. Bija arī tāda muiža, kur katru nedēļu kava pa liellopam,
bez tam daudz aitu, jēru, vistu un zosu, kur alus darāmais katls

cauru gadu netika noņemts no uguns. Tādu dzīvi veda daudzi

muižnieki, kuriem bija 80—100 zemnieku. Ordeņkungu pilīs
dzīve tika vesta daudz lielākos apmēros. Tur arī vienkāršiem

kalpiem pagrabi bija vienmēr vaļā, kur viņi žūpoja dienu un

nakti, tā ka katru pavasari mira veseliem bariem. Ja pilī ie-

radās darīšanās muižnieks vai vienkāršs cilvēks, tad skaidru

galvu ārā netika, jo tāds bija paradums, ka augsts vai zems

bija smagi piedzirdāms, šim piemēram sekoja arī viņu apakš-
nieki.

-) Kas algo mācītājus?



III. daļa.
Beidzot dzeršanu neuzskatīja par netikumu, bet par diž-

ciltīgo godu un tikumu. Tādēļ visās zemēs Livonijas iedzīvo-

tāji bija pazīstami kā lielākie dzērāji, kas arī minēts dažās kro-

nikās. Lai ganLivonijas iedzīvotāji apbalvoti ar Dieva gudru sa-

prātu, tomēr garīgās dāvanas no pārmērīgas netiklības, dzīves

nezināšanas un slinkuma dēļ gāja bojā. Svarīgākās sapulcēs
nekā nedzirdēja runājam par svarīgām lietām, bet gan par za-

ķiem, lapsām, suņiem un citām nevajadzīgām lietām. Un da-

žiem no viņiem bija tik daudzsuņu, ka viņu uzturamkatru gadu

uzgāja 6—7 lāsti labības.

Tā laika pilsoņu dzīvi arī nevar aizmirst. Pilsoņi un tir-

goņi tāpat ne mazāk nodevās pārmērībai, augstprātībai un grez-

nībai. Tirgoņu kāzas notika vienmēr svētdienās, jo svinēt kāzas

darbdienā būtu bijusi liela pazemošanās, negods un kauns. Uz

kāzām salūdza gandrīz visus pilsoņus un svešos tirgoņus. Lī-

gavaini un līgavu lielā gājienā pavadīja uz baznīcu, un no baz-

nīcas uz ģildes namu, kur bija sarīkots bagātīgs mielasts.

Tur netrūkaarī vīna un alus. Galdi bija piekrauti sudraba kau-

siem un stopiem; ēda ar sudraba karotēm. Pēc mielasta su-

draba traukus novāca; to vietā nāca mazi un lieli alvas kausi,
no kuriem viens otram pamatīgi „uzdzēra". Pēc mielasta un

sumināšanas dziesmām, iesākās deja un ilga līdz vakariņām.
Kas gribēja, tas gāja klausītfes pēcpusdienas sprediķi. Pēc va-

kariņām sākās atkal deja un dzeršana līdz pusnaktij. Kāzas

svinēja ar jo lielu greznību tērpu un zelta lietu ziņā. Bagāt-
nieku tērps bija izoderēts lūšu, caunu un leopardu ādām; na-

bagākie apmierinājās ar vilku un lapsu ādām. Sievu aubes bija
izgreznotas ar kaltu un apzeltītu sudrabu, katra vairāk kā divu

marku vērtībā. Bez tam bija arī zelta un sudraba apzeltītas
kakla ķēdes ar skaistām piekārtām dārglietām; bija no sudraba

kaltas un apzeltītas stīpiņas*), somiņas apzeltītām kārbām**),

*) Landen-Lahn; Platte; lamina; **) tur glabājās dažādi sīkumi.

*) Jāaizrāda uz: Luxusgesetze m Livland, v. Bunge Archiv; 1842,
S. 195 ff.

23 Pilsoņu dzīve un kāzas.
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viss vairāk kā 60 lošu svarā; dārgi zelta gredzeni, pogas un

šņores papildināja tērpu. Jaunavas nesa pērļu un apzeltītas
sudraba matu saites; lielas un biezas mēteļu šnales un sprādzes,
dažu marku vērtībā, un lielas jostas ar nokarājušamies galiem

un kārbiņām, 30 lošu svarā, un lielas kakla rotas lūdzamo kreļļu

veidā, apkārtas skaistām dārglietām.

Pat vienkāršu pilsoņu sievu un jaunavu rotas lietu vērtība,
kuras viņas nēsāja kāzu gadījumos, bija tik liela, ka varēja
atklāt diezgan prāvu veikalu vai uzturēt veselu ģimeni. Katras

ģildes pilsoņi atsevišķi, vasaru, starp Lieldienām un Vasaras

svētkiem, nodarbojās ar „putna šaušanu". Šī izprieca notikās

šādā kārtā. Pagājušā gadā uzvarētāju, tā saukto „veco ķēniņu"
lielā gājienā visi ģildes brāļi kādā svētdienas pēcpusdienā pa-

vadīja uz laukumu, kur atradās stabs ar putnu. „
Vecais ķē-

niņš" gāja starp diviem ģildes vecākiem. Uz laukuma gaidīja

jau liels pūlis ļaužu, vecu un jaunu, šī izprieca bija savienota

ar lielām briesmām, jo šauts tika ar dzelzs bultām, kuras pie
reizes ķēra arī skatītājus. Kad pēc veselas pus dienas šauša-

nas beidzot kādam izdevās „nošaut" putnu, tad tūlīt šo jauno
ķēniņu apsveica lielām gavilēm viņa draugi, kā arī tie, kuri

bija uz viņu derējuši un vinnējuši. Jauno ķēniņu ar pilsētas

muziķu, tādā pat gājienā, kā bija veco atveduši uz laukumu,

noveda ģildes namā, kur viņu sagaidīja liels ļaužu pūlis ar ga-

vilēm. Ķēniņš nesa kārti ar sudraba putnu. Viņa tērauda stopu

un bultas, viņa uzvaras ieročus, nesa augsti paceltus viņam pa

priekšu. Ģildes namātapa sarīkots mielasts, pie kura piedalījās
arī sievas un meitas. Skaistāko jaunavu izvēlēja ķēniņam par

ķēniņieni, kurai pastāvīgi bija jāsēd pie sava ķēniņa un ar viņu

jādejo, neraugoties uz to, ja arī ķēniņam bija jau sieva. „Putnu

šaušanas" svētki ilga 3 svētdienas tūlīt pēc Lieldienām, šinīs

svētdienās pēcpusdienas dievkalpojumu nebija, tādēļ ka katrs

labāk gribēja būt pie „putna šaušanas", nekā baznīcā.

Ap vasaras svētkiem pilsoņi un amatnieki svētīja svētkus

zaļumos, ārpus pilsētas, šim gadījumam izvēlēja, tā saukto,

„maija grafu", bagātu cilvēku, kurš var sarīkot greznus mie-

lastus. Ar lielu greznību iecēla ievēlēto amatā, šādus zaļumu
svētkus svinēja arī vienkārša tauta cauru vasaru svētdienās

ar jo lielu vieglprātību. Arī „putna šaušana" norisinājās šinīs

jautrās vietās, kur salasījās ordeņkungi, pilsoņi, amatnieki un

liels pūlis ļaužu kavēt laiku pa svētdienām.

24 Putnu šaušana.
25 Svētki zaļumos.
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Muižnieki arī sāka pie savas draudzes baznīcām ierīkot

„putnu stabus". Tas notika neilgi pirms pārmaiņām Livonijas
dzīvē. Arī šeit saradās ap Vasaras svētkiem daudz ļaužu,
desmitām jūdžu tāļu, kuri vairāk interesējās par „putna šau-

šanu" nekā par dievvārdiem. Mācītāja muižā, bez putna šau-

šanas, sarīkoja arī jautrus mielastus.

Pa Ziemas svētkiem un pirms gavēņa sākšanās ģildes na-

mos bija ne mazāk jautra dzīve. Pēc labas iedzeršanas tirgoņu
jaunatne*) uzstādīja uz tirgus laukuma lielu eglīti;, rozēm iz-

rotātu. Vakarā lielā barā ar sievām un jaunavām viņi ieradās

pie eglītes ar dziesmām un rotaļām. Labi izlīgsmojušies, eglīti
aizdedzināja, kura nakts tumsā gaiši liesmoja. Saķērušies
rokās, jaunie tirgoņi dejoja un lēkāja ap eglīti. Laida arī ra-

ķetes. Lai gan mācītāji sprediķoja pret šādu deju, salīdzinā-

dami to ar deju ap zelta teļu, tomēr neviens nepiegrieza tam

vērības. Tāpat nebija ne mēra, ne gala karuseļu izpriecām,
dienu un nakti, sievu un jaunavu sabiedrībā, par spīti visiem

mācītāju sprediķiem. \

Livonijas iedzīvotāju lielā izprieces kāre Maskavas caram

bija pa prātam. Kāmēr Livonija veda tādu dzīvi, cars domāja
tikai par saviem plāniem, kā gūt uzvaru. Viņš vāca lielos ap-

mēros šaujamo pulvēri, alvu un visādus kara piederumus, uz-

aicināja vienu ieroču meisteri pēc otra, gan no Vācijas, gan
no Itālijas. Livonijā to ļoti labi zināja, bet iedzīvotāji tā bija
iegrimuši izpriecās un pārdrošībā, kā nepiegrieza tam vērības,
bet sūtīja vēl caram atklāti un lielos daudzumos, kā tas visai

pasaulei ir zināms, kaparu, alvu un visādas preces, kuras va-

rēja noderēt caram, karojot ar Livoniju.

Šeit minētais nav teikts tādēļ, lai kāds domātu, ka Livo-

nijā nebūtu nemaz bijis prātīgu un dievbijīgu cilvēku. Livo-

nijā starp dažādām kārtām nebija labu ļaužu trūkuma, kuriem

aprakstīta dzīve nebūt nebija pa prātam. Bija arī tādi muiž-

nieki, kuri, gribēdami glābt savu zemnieku dvēseles, turēja sa-

vās muižās uz sava rēķina mācītājus, nevācu valodas pratējus.

Viņu uzdevums bija svētdienās zemniekiem un muižas ļaudīm
mācīt katķismu. Dažas tikumīgas muižnieku atraitnes un sie-

vas arī nekaunējās ķerties pie šāda darba un, mācītāju trū-

kuma dēļ, savās muižās zemniekiem un muižas ļaudīm mācīja
5 katķisma gabalus un pamudināja ļaudis piegriezties Dieva

* jādomā, ka šeit domāti Melngalvji.

28 Izpriecas pilsētā ziemā.

Rusovs, Livonijas kronika.
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žēlastībai. Daži sūtīja savus bērnus Vācijas augstskolās un no-

deva pie valdnieku uti firstu galmiem. Atklāti tika teikts, ka

neesot ieteicami atstāt ilgāk dēlus Livonijā, kur nekā nevarot

mācīties, un ja arī ko iemācoties, tad tāds mājas audzināts

bērns, lai cik apdāvināts viņš būtu, esot tikai nepiedzīvojis

lopiņš.
Daži muižnieki bija ar mieru nepaturēt neviena dēla mājās,

bet nodot viņus pie ķēniņu, kūrfirstu un firstu galmiem, jo šādi

galmi bija muižnieciskas uzvešanās skolas, kur galma priekš-
nieki un māršali raudzījās uz galmnieku uzvešanos. Tur jaunā
paaudze varēja mācīties labu uzvešanos un godbijību. Livo-

nijā turpretim varēja iemācīties dzeršanā, izšķērdībā un citos

netikumos, ko skaitīja par muižnieciskiem tikumiem un par ko

vien bija runa. Vīri ar tādu valodu un uzskatiem redzēja samai-

tātās Livonijas ļaunumus un trūkumus, bet pret lielā pūļa pār-

svaru nekā nevarēja panākt, še nav vainojami tie, kuri dzi-

muši vai bija bērna gados Livonijas pārmaiņu un juku laikmetā,
un kuriem agrākā dzīve nebija pazīstama, bet bija uzauguši

garo karu laikā, smeldamies ikdienišķā rosīgā dzīvē labas mā-

cības, tā tapdami par jo labiem kareivjiem pret krieviem, še

ir domāta vecās Livonijas dzīve un būtība, kā tas lasāms kro-

nikās, un kā viņā norisinājās sen, pirms šeit minētā laikmeta,

ilggadīgā mierā un lielā bagātībā, un īsi pirms Livonijas vecās

valdības maiņas bija galīgi ņēmusi virsroku. Mestris Jānis

Reke valdīja divus gadus pilnīgā mierā; nomira viņš Vilandē,
kur viņu arī apglabāja.

Heinrichs Galens, 44. Vācu ordeņa mestris,

sāka valdīt 1551. gadā. Viņa laikā maskavieši atņēma tatāriem

Kazaņu un Astrachaņu. Cīņās dēļ Kazaņas un Astrachaņas
maskavieši bija Livoniju piemirsuši. Pēc šīs uzvaras Maskavas

lielkņazs tapa bīstams ne tikai Livonijai, bet arī citiem kai-

miņu valdniekiem. 1552. gadā Rēvelē ieradās trīs lāgus Lī-

bekas sūtņi, kuru uzdevums bija atjaunot un apstiprināt vecos

tirdzniecības līgumus un privilēģijas, šie sūtņi nekā nepanāca,

un bija paredzams, ka vecā draudzība starp abām pilsētām iz-

irs, šie sūtņi pirmā reizē bija rātskungi Dr. Hermanis Fal-

kens, Albrechts Klevers*), pilsoņi Ansis Rentelns un Ansis

*) Klebers.

27 Lībekas sūtni.
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Grenzins. Otrā reizē ieradās Hermanis Plonics un Gotšalks

Vikedens, un trešajā reizē sekretārs Hermanis Boitins. Pē-

dējais, pabijis Rēvelē, devās arī uz Krieviju.
1553. gadā, svētdienā pirms Vasaras svētkiem, kādā pēc-

pusdienā Rēvelē izcēlās liels ugunsgrēks. Sāka degt kāda mies-

nieka māja, kurš bija darījis alu, un uguns apņēma daudzas

mājas iekšpilsētā un pārgāja arī uz ārpilsētas mājām līdz pat

Mucinieku ielai.

Kad Livonijas kārtas izdzirdēja par laimīgo Maskavas ta-

tāru zemju uzvaru, viņi nojauda, ka ilggadīgam mieram, kas

tagad labi būtu noderējis, ir beigas. Tādēļ viņi nosūtīja sūt-

ņus uz Maskavu vest sarunas, uzturēt miera stāvokli arī turp-

māk. Kad sūtņi dzirdēja Maskavas netaisnos noteikumus un

priekšlikumus par nodevu maksāšanu, viņi atgriezās mājās nekā

nepanākuši. Livonijā šis apstāklis sacēla lielas bažas. Otrā sūt-

niecībā, kura sastāvēja no mestra pilnvarotiem, Jāņa Bokhorsta,
Otona Grotūza un no Tērbatas biskapa pilnvarotiem, Valdemāra

Vrangeļa un Didriķa Kafera, 1554. g. 3. gavēņa svētdienā aiz-

ceļoja uz Maskavu, kur viņi nepanāca vairāk nekā, kā tikai

iepazinās ar lielkņaza netaisnīgām prasībām. Lielkņazs caur

savu kancleri prasīja no sūtņiem neiespējami lielu tribūtu arī

par daudziem pagājušiem gadiem.
Uz to sūtņi atbildēja, ka viņi neredzot pamata tām prasī-

bām, jo lielkņazs nekad neesot par Livoniju valdījis, ne arī

viņu iekarojis, ka viņš varētu uzlikt nodevas kā uzvarētājs uz-

varētiem; Livoniju lielkņazs nevarot uzskatīt arī kā lēņu īpa-

šumu. Esot pierādāms, ka daudziekari ar krieviem neesot vesti

nodevu dēļ, un nevienā miera līgumā neesot nekas minēts par

nodevām. Lielkņaza kanclers un padomnieki atbildēja, ka Tēr-

batas bīskapija vecos laikos maksājusi nodevas. Biskapa sūtņi

noraidīja tādu uzskatu un apgalvoja, ka Tērbatas biskapija ne-

kad nav maksājusi lielkņazam nodevas, tādēļ arī lielkņazs ne-

varot uzstādīt jaunas, neparastas prasības, jo neesot domājams
ka kristīgs valdnieks prasīšot to, kas viņam nepienākas, un

nenodarīšot otram netaisnību, kuru viņš pats neciestu. Liel-

kņaza pilnvarotie uz to atbildēja, ka viņa pavēlnieks ne par

matu neatkāpšoties no savām prasībām. Tad sūtņi prasīja,
lai rādot viņiem apzīmogotus dokumentus, ka Tērbatas bi-

skapijai jāmaksā nodevas lielkņazam. Kanclers paskaidroja
sūtņiem, ka vecos dokumentos esot runa par to, ka Tērbatas

biskapija esot maksājusi „daņ", kas tak nozīmējot nodevas; bet

28 Livonijas sūtņi Maskavā.
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kādas un cik, to viņš nav gribējis pa/teikt. Pēc garām debatēm

noslēdza mieru uz 15 gadiem ar to noteikumu, ka visi strīdi

starp Krieviju un Livoniju, kā arī jautājumi par nodevām, no-

regulējami trīs gadu laikā.

1554. gadā Vitenšteinas ordeņa fogtu un priekšnieku no-

sūtīja pie Zviedrijas ķēniņa Gustava ar lūgumu uzsākt kopā
ar Livonijas mestri karu ar Krieviju. 1555. gadā ķēniņš uz-

sāka karu ar Krieviju tajā pārliecībā, ka mestris darīs to pašu.
Bet mestris nelikās ne zinot, un ķēniņam cits nekas neatlika,
kā noslēgt ar krieviem mieru, pēc kura centās arī krievi, jo
miera sarunas starp Krieviju un Livoniju vēl nebija pabeigtas.
1555. gada rudenī Vīkas muižnieki sapulcējās Pērnavā uz land-

tāgu, kur starp citām ļoti nesvarīgām lietām tapa izšķirts arī

jautājums, ka neviens kalps vai kāds cits tam līdzīgs nedrīkst

dejot ar dižciltīgu dāmu, kādu lēmumu arī izsludināja visā

zemē. Bet par lielām briesmām, kuras draudēja zemei, nebija
runas.

1556. gada gavēnī Livonijā ilgu laiku bija redzama uguns-

sārta komēta.

Šīs komētas parādīšanās laikā Valmierā notika zemes kārtu

sapulce. Kad daži sapulces dalībnieki sēdēja pie mielasta galda,

starp kuriem bija arī kāds Tērbatas domkungs, tad uz jautā-

jumu, kas tā esot par zvaigzni, pēdējais atbildēja, ka tā esot

komēta, un pie tam tāda lieta, kura nekā laba nevēstot.

Tā paša.gada jūnijā Maskavas sūtnis, kelars Terpigorevs*),

spītīgs un viltīgs vīrs, ieradās pie Tērbatas biskapa. Viņš, kā

lielkņaza sūtnis, tapa uzņemts Tērbatā ar lielu godu. Par audi-

ences vietu, kur sūtnis varētu izteikt savas prasības, bija no-

teikta biskapa mielasta zāle. Biskapam nolemtās lielkņaza dā-

vanas, ceļā uz audiences vietu, sūtnis lika nest gājiena priekš-

galā. Starp dāvanām bija kāds no zīda saišķiem mests medību

tīkls, 2 krievu medību suņi un viens ļoti raibs tepiķis, šīs ne-

parastās dāvanas sacēla ļaudīs lielu izbrīnēšanos, un viņu no-

zīmi dažādi tulkoja.

Sūtņa prasības bija, lai bez kavēšanās maksātu lielkņazam
apsolītās noaevas. Jautājums bija nopietns, un viņu ap-

spriest sapulcējās visi biskapijas un pilsētas padomnieki kopā

ar biskapa kancleri. Biskaps, viņa kanclers un padomnieki bija

*) Pēc Gadebuscha: Kyliar Simonoffin.

29 Pērnavas landtāgs.
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ar mieru apņemties maksāt šīs nodevas. Bet Tērbatas birģer-
meistars Jānis Henks izteicās, ka to darīt neesot ieteicams. Ja

apsolīšot, tad vajadzēšot arī pildīt. Kanclers Jirģens Holc-

šnurs atbildēja, ka birģermeistars gan pārzinot labi āžādas un

linus, bet ne tādas lietas; lielkņazs esot tirāns un varot no-

darīt Livonijai tādu kaunu un skādi, kuru netik ātri varēšot

izlabot. Tādēļ esot gan jādod rakstisks solījums Maskavas ca-

ram maksāt nodevas, nedomājot par viņa ieturēšanu, bet gan

ar ķeizariskās tiesas lēmumu padarī-t šo solījumu par neesošu,
ko viņa zemnieka galva nevarot apķert. Beidzot nolēma dot

lielkņazam rakstisku solījumu par nodevu maksāšanu. Katram

cilvēkam bija jāmaksā viena Rīgas marka, kura tajā laikā līdzi-

nājās vienai ceturtai daļai no dāldera un vienam Lībekas ši-

liņam. No šīm nodevām, izņemot garīdzniekus, neviens ne-

tika atsvabināts un bīskapam viņas bija jāmaksā trīs gadu
laikā, par visu pagājušo laiku, skaitot no pēdējās nodevu

maksāšanas dienas.

Kad Maskavas sūtnis saņēma apzīmogoto nodevu doku-

mentu, viņš to sniedza 'tālāk savam sekretāram. Kad pēdējais
to gribēja ņemt, viņš nedeva, bet iebāza savā azotī un visu

klātbūtnē teica: „Tu nemāki ar šo mazo bērnu apieties; viņš
jālolo, jābaro ar baltmaizi un saldu pienu; kad paaugs un

sāks runāt, atnesīs lielkņazam daudz labuma." Birģermeistaram
Jānim Dorstelmaņam sūtnis teica, ka tērbatniekiem «tagad jā-

rūpējas, kā krāt naudu; kad bērns tapšot vecāks, viņš pra-

sīšot pēc naudas. Sūtņi ar nodevu dokumentuaizceļoja uz Krie-

viju, bet šī lieta nāca zināma visā Livonijā, un v isi teica, ka

Livonija tagad pārdota krieviem. Daži teica, ka viņi ar mieru

ziedot kara vajadzībām 100 dālderu, nekā maksāt krieviem

kauču 1 dālderi. Jirģens Holcšnurs atkārtoja, ka lieta nākšot

ķeizariskās tiesas izspriešanā, kur tad gan viņi atradīšot savu

taisnību.

1556. gada vasarā izcēlās karš starp Rīgas virsbiskapu Vil-

helmu Brandenburgu un mestri, kurš bija dabūjis zināt, ka virs-

bīskaps vedis sarunas ar landmāršalu Kasparu Minsteri par

Livonijas atdošanu zem Polijas ķēniņa apsardzības. Tā kā me-

stris lielā vecuma dēļ nevarēja piedalīties kara gājienā, tad par

kara vadoni iecēla mestra palīgu Vilhelmu Firstenbergu.
Kad landmāršals Kaspars Minsters redzēja, ka ordenis ķe-

ras nopietni pie lietas, viņš aizbēga uz Poliju un rakstiski mē-

ģināja pierādīt savu nevainību. Virsbiskapu un viņa palīgu

hercogu Kristaforu Meklenburgu ielenca Kokneses pilī un sagū-
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stīja. Hercogu attaisnoja un nosūtīja uz Vācīju, bet virsbi-

skapu ieslodzīja cietumā Smiltenē, kur viņu turēja veselu gadu.
Šis apstāklis pamudināja Polijas ķēniņu Sigismundu Augustu,

virsbiskapa tēvoci, Brandenburgas markgrafu un Prūsijas

hercogu Albertu, virsbiskapa brāli, uzsākt karu ar ordeni, lai

atsvabinātu virsbiskapu no cietuma.

Ziņa par gaidāmo karu ļoti uztrauca Livonijas iedzīvotājus,

jo tapa teikts, ka virsbiskaps un viņa brālis Prūsijas hercogs
varot nejauši ierasties ar daudziem kuģiem un izdarīt uzbru-

kumu. Tādēļ laida ziņu pēc ziņas muižniekiem nekavējoši pēc

muižu skaita apbruņot kareivjus un sūtīt viņus sargāt ostas

un krastus. No karaatradušiem muižniekiem nebija ne kareivju,

ne ieroču pēc muižu skaita. Tādēļ visā ātrumā tapa bruņoti ne-

vācu zirgu puiši, veci „sešvērdiņu"*) kalpi, nederīgi tapuši
dzeršanas dēļ un apprecējušies, kuri savā dzīvē varbūt reizi

bija ar bisi rīkojušies. Pirms vilkt sarūsējušās bruņas mugurā,

viņi vēl pamatīgi piedzērās. Tādā stāvoklī sēdās viņi zirgos,
lai dotos uz karalauku. Ne ostās, ne jūrmalā nebija neviena

ienaidnieka. Iztukšojuši provianta vāģus un alus mucas, viņi
atgriezās mājās kā varoņi.

Livonijas pilsētu iedzīvotājiem arī bija maz jēgas no kara

gaitām, tā ka bija jāņem palīgā landsknechti, bet bundziniekus

bija grūti sameklēt. Ja gadījās atrast bundzinieku, tad arī pie
kara gaitām nepieradušie amatnieki pievienojās viņam un tei-

cās labākie kareivji esot. Vispāri sakot, ļaudis tā bija atraduši

no kara, ka izdzirduši bungu troksni, viņi atstāja ēdienu, pat

dievkalpošanu, un skrēja uz tirgus laukumu skatīties lands-

knechtos. Tik neparasta lieta toreiz bija karš. Rudenī ieradās

no Vācijas daudzi jātnieki un kājnieki palīgā ordenim un pil-
sētām. Muižnieki arī apgādājās ar labiem algotiem kareivjiem.
Tāds salasīts karaspēks devās Bauskas virzienā uz robežām,

pretīm Polijas ķēniņam un Prūsijas hercogam.

Pēc vesela gada nostāvēšanas nometnēs, abas puses sa-

mierināja Romas ķeizars Ferdinands. Uz Pasvaldes līguma

pamata mestris samaksāja Polijas ķēniņam kara, izdevumus

> 60.000 dālderu, atsvabināja no cietuma virsbiskapu, ieceldams

viņu agrākā godā un atdeva viņam visas atņemtas pilsētas,

*) ļoti maza alga vispāri; Ferding — % daļa kādas lielākas, bet

arī mazas naudas; vērdiņš.

30 Pasvaldes līgums.
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cietokšņus un pilis. Tas bija 1557. gadā, kad nomira arī mestris

Galens. Valdīja viņš 6 gadus.

Uzskats, it kā karš būtu izcēlies tādēļ, ka virsbiskaps nav

gribējis pieņemt Lutera mācību, nav pareizs, jo virsbiskaps
sprediķoja Lutera garā un bija viņa piekritējs, tāpat kā mestris

un visi ordeņkungi. Tāpat nav arī taisnība, ka pa miera sarunu

laiku Pasvaldē Livonijas kārtas būtu vedušas sarunas par pa-
došanos Polijas ķēniņam. Tikai vēlāk, kad krievi bija Livo-

niju gandrīz jau uzvarējuši un no Romas ķeizara palīdzības ne-

bija, padevās daži Dānijas, daži Polijas, daži Zviedrijas ķē-
niņam.

Vilhelms Firstenbergs, 45. Vācu ordeņa mestris,

1557. gadā ieguva mestra amatu. Šinī gadā Livonijā pa-

rādījās no Vācijas kāds savādnieks, vārdā Jirģens. Zie-

mas laikā viņš, ģērbies tikai maisā, basām kājām, bez ce-

pures, apstaigāja Livonijas pilsētas un ciemus. Viņš bija ļoti

strādīgs, bet atalgojuma, izņemot dienišķu uzturu, neņēma. Uz

jautājumu, kādēļ viņš ieradies Livonijā, viņš atbildēja, ka esot

no Dieva sūtīts, lai nosodītu Livonijas iedzīvotāju mantkārību,

lepnību un slinkumu. Gāja viņš arī baznīcā un klausījās, ko

sprediķoja mācītāji. Domas par viņu bija dažādas. Daži teica,
ka viņš esot Dieva sūtīts un drīzumā gaidāmi svarīgi notikumi.

Ceļā no Rēveles uz Narvu šis vīrs pazuda. Jādomā, ka zemnieki

viņu nogalinājuši.

Tā kā 1557. gadā strīdus starp Poliju un Livoniju bija
izbeigts un karaspēks atlaists uz mājām, tad bija jādomā, ka

iestājušies labi miera laiki. Bet te Maskavas nodevu dzirkstele

drīz vien aizdedzināja' visu Livoniju. Maskavas lielkņazs at-

sūtīja Livonijas kārtām šādu naidīgu satura vēstuli: Livonijas
mestram Vilhelmam, Rīgas virsbīskapam un visiem Livonijas

iedzīvotājiem, kā arī Tērbatas biskapam un arī citiem biska-

piem. Jūs bijāt atsūtījuši savus sūtņus ar pavadoņiem, goda

vīrus, Jāni Bokhorstu, Otonu Grotūzenu un Valdemāru Vrangeli
ar pazemīgu lūgumu, lai mēs parādītu savu žēlastību mestram,
virsbīskapam, Tērbatas biskapam, citiem biskapiem un* visiem

Livonijas iedzīvotājiem un pavēlētu mūsu Novgorodas un Pli-

skavas pilnvarniekam noslēgt ar jums mieru uz vecā miera lī-

guma pamata. Bet mēs pavēlējām mūsu pilnvarniekam jūsu
netaisnību dēļ neslēgt mieru, bet prasīt gandarījumu. Jānis

Bokhorsts, jūsu sūtnis, un viņa pavadoņi lūdza to nedarīt un



72

apsolīja, ka mestris, virsbiskaps, Tērbatas biskaps un visi Li-

vonijas iedzīvotāji izlabošot mums nodarītās netaisnības, at-

došot baznīcas un baznīcu zemes, atļaušot mūsu tirgoņiem un

viesiem stāties sakaros veikala darīšanās ar Livonijas un ār-

zemju tirgoņiem, izņemot tirgošanos ar ieročiem*). Tālāk Tēr-

batas biskaps solīja savākt visas pagājušo gadu nokavētās no-

devas, no katra iedzīvotāja vienu vācu marku, un šās nodevas

piesūtīt mums triju miera gadu laikā, kā arī uz priekšu katru

gadu bez kavēšanās sūtīt pienākošās nodevas. Bija arī solīts

dažādus ļaudis no aizjūras un citām zemēm, kuri gribētu ie-

stāties mūsu dienestā, nekavēt pie mums ierasties. Tāpat miera

līgumā skaidri bija teikts, ka jūs nekāda gadījumā nepabalstī-
siet Polijas ķēniņu un Lietavas lielkņazu, šo miera līguma no-

rakstu mani Pliskavas un Lielās Novgoradas pilnvarnieki zem

krusta zīmes ir skūpstījuši un mana sūtņa kelara Terpigoreva
klātbūtnē apstiprinājuši ar saviem piekaramiem zīmogiem. Un

jūs apsolījāties visu to pildīt. Lai nelietu kristīgu ļaužu asinis,
mēs bieži esam atgādinājuši ar vēstulēm, lai jūs turētu līgumu
un atteiktos no savas netaisnīgās izturēšanās, bet jūs neesiet

uz to griezuši vērību, bet mēģinājuši lietu tikai novilcināt. Tā-

dēļ, mūsu taisnības dēļ, paļaudamies uz to Visaugstāko, mēs

gribam jūs sodīt, cik tāļu to atļaus Dieva griba. Izlietās asinis,
lai jūs to zinātu, būs jūsu vaina, bet ne mūsu. Mēs lietosim

visu mūsu lielo varu, jūsu netaisnību sodīšanai. Manu sūtni

nedomājat aizturēt, bet atlaižat uz mājām. Rakstīts visā mūsu

varenībā, mūsu Maskavas pilī 1557. gadā, novembra mēnesī.

Šī vēstule visā Livonijā izsauca lielas bēdas un rūpes. Tēr-

batas biskaps vēl cerēja, ka Maskava daudz maz piekāpsies.

Viņš bija ar mieru apzvērēt, ka biskapija nemaz nav maksā-

jusi nodevas, kas nav redzams arī vecās grāmatās un rakstos,

un arī veci ļaudis tā neatceroties. Vecos rakstos esot gan at-

rodama ziņa par to, ka uz Tērbatas biskapijas robežām dravnie-

cības nolūkiem lietots mežs, par ko krieviem katru gadu dots

nedaudz medus. Redzams arī tas, ka biskapija sv. Trīsvienības

baznīcai, kura atrodas Pliskavas apgabalā, katru gadu devusi

dāvanas, vai tas ticis darīts meža dēļ, kurš varbūt piederēja

baznīcai, vai tur bijuši citi kādi motivi, neesot redzams. Kad

visāda izlavīšanās nekā nelīdzēja un Livonijas iedzīvotāji re-

dzēja Maskavas nopietnību, viņi izvēlēja jaunus sūtņus, Klausu

Franku un Elertu Krūzi, un 1557. gada ziemā nosūtīja viņus

*) kronikā: Panzer.
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uz Maskavu, lai noslēgtu pastāvīgu mieru, kurā nebūtu ieslēgts
pilnīgi neizpildāmais noteikums par lielām nodevām, kuras bija
lielākas nekā visi bīskapijas muižnieku ienākumi.

Sūtņi panāca to, ka visu prasību kopsumu reducēja uz

40.000 dālderiem, bet šī suma bija tūlīt jāsamaksā. Bez tam

Tērbatas bīskapijai katru gadu bija jāmaksā 1000 Ungārijas
guldeņu. Ar to miers bija noslēgts, un abas puses nosolījās viņu
turēt. Kad tas tapa zināms, Maskavā bija liela līgsmība. Drīzi

pēc tam lielkņazs nosūtīja savus ļaudis pie Livonijas sūtņiem

pēc tiem 40.000 dālderiem. Saprotams, naudas viņiem nebija.
Lielkņazs izlikās ļoti noskaities un lika sūtņiem pateikt, ka, ja

viņi nākuši tikai viņu apmuļķot, lai taisoties mājās, viņš iešot

pats pēc naudas uz Livoniju. Sūtņi piesolīja atstāt ķīlniekus
un agrāk neaiziet, kamēr nauda nebūs pienākusi. Bet nekas

nelīdzēja. Tad visā ātrumā sūtņi posās uz mājām. Krievi, iz-

dzirduši par Livonijas karu, ļoti noskuma un teica, ka lielkņa-
zam esot diezgan dīķu, ezeru un upju, kur varot noslīcināt tautu,

un neesot nemaz jāiet uz Livoniju. No veciem ļaudīm viņi

bija dzirdējuši, kā reiz krieviem Livonijā bija gājis. Krievu

karaspēks drīz vien sekoja Livonijas sūtņiem, un 1558. gada

janvārī ielauzās Livonijā. Rīgas un Tērbatas bīskapijas zemes

un Viriju krievi galīgi izlaupīja, izdedzināja un iedzīvotājus bez

kādas pretošanās aizveda gūstā. Lopus un labību, ko nevarēja

aizvest, iznīcināja.

Tajā laikā bija svinamas kāda Harijas muižnieka kāzas

Rēvelē, uz kurām viesi bija lūgti no visas Igaunijas un arī ļoti
daudzi no Rīgas biskapijas un daudzi ordeņkungi. Tā kā gai-
dāmiem viesiem viena ģildes nama būtu bijis par maz, tad no-

nomāja vairākus ģildes namus, kas agrāk nekad nebija pie-
dzīvots. Līgavas draugi zināja stāstīt, ka būšot tādas tik lie-

liskas kāzas, ka bērnu bērni viņas pieminēšot. Bet lepnās kā-

zas iekrita tajā laikā, kad krievi ar lielu karaspēku ielauzās

Livonijā, laupīja un dedzināja. Tā gaidāmo prieku vietā nāca

bēdas un tādas kāzas, kuras pieminēs bērni un bērnu bērni.

Neraugoties uz visu to, kāzas tomēr notika pēc vecām parašām.

Kāzās viesi bija lieli varoņi dzeršanā un uz krievu rēķina iz-

dzēra" viens otram pa pus un pa veselam lāstam alus. Kad

beidzās kāzas un nāca sadursmes ar krieviem, tad bēga netik

no viena krieva, bet arī no krūma un egles, ko bailēs noturēja

par krieviem. Tā sauciens: „Wende, wende!" — „atpakaļ, at-

31 Livonijas iedzīvotāju vieglprātība.
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pakaļ", kuru lietoja bēdzēji kara sākumā, tapa lietots no krie-

viem, pašiem saucējiem par izsmieklu.

Šo karu maskavieši sāka ne tādēļ, lai iekarotu Livonijas

pilsētas, pilis un zemes, bet lai piespiestu Livonijas kārtas tu-

rēt savus solījumus. Karavadoņiem bija aizliegts aplenkt pilis.
Maskavas karaspēka virspavēlniekam, krievu gūstā kritušam

tatāru ķēniņam šig-Alejam, kurš bija uzkavējies pie Narvas,
lai sagaidītu laupīšanās izklīdušos pulkus, pienāca steidzīga liel-

kņaza vēsts, lai viņš savā vārdā rakstot visām Livonijas kārtām

un uzaicinot turēt to, ko apsolījuši pēdējie sūtņi. šig-Alejs tad

arī 1558. gada februārī visām Livonijas kārtām nosūtīja šādu

satura vēstuli: „Tā kā Livonijas iedzīvotāji nav turējuši Vis-

krievijas caram dotos solījumus, viņš bija spiests uzsākt karu.

Šo karu un asins izliešanu Livonijas iedzīvotāji paši savu ne-

taisnību dēļ sagādāja savai zemei. Ja gribat, lai zemi vairāk

neposta, tad sūtat steidzīgi sūtņus ar apsolīto naudu pie cara.

Es pierunāšu caru un citus kņazus un karavadoņus turpmāk
vairs neizliet cilvēku asinis."

Mestris un visas kārtas nezināja, kur ņemt šos 40.000 dāl-

derus, jo karā ar Poliju bija iztērēta visa nauda. Naudas nebija
arī Tērbatas biskapam. Viņš bija naudu izdevis sava priekš-

gājēja Josta Rekes parādu nomaksai un ieķīlāto bīskapijas zemju

izpirkšanai. Minēto sumu būtu varējis gan dot kāds muižnieks

vai daži no tirgoņiem, ja tikai gribētu, bet neviens negribēja

upurēt savu naudu. Katrs, dzīvodams pārdrošībā labas dienas,

domāja, ka briesmas nebūs nemaz tik lielas. Beidzot pēc ilgas
vilcināšanās Livonijas kārtas Rīgā, Rēvelē un Tērbatā, savāca

60.000 dālderu. Tā kā šīs pilsētas atradās tāļu viena no otras,

tad naudu nevarēja tik drīzi sadabūt vienā kopā. Pa to laiku

krievu karaspēks ar labiem kara ieročiem ielenca Narvu. Tā

kā Livonijas Narva atradās tuvu pie Krievijas robežām un tikai

neliela upe šķir Krieviju no Livonijas, tad krievi no sava kra-

sta varēja Narvu apšaudīt ar akmeņa bumbām un granātām,
kaut gan bez lieliem panākumiem. 12. maijā pašā pilsētiņā,
Kurta Ulkena mājā, neizprotamā kārtā, jādomā aiz nodevības,

izcēlās uguns, no kuras nodega visa Narva. Pa ugunsgrēka laiku

krievi ieņēma pilsētiņu. Pilsoņi, redzēdami, ka glābšanās nav,

sabēga pilī, un vēlāk ar krievu atļauju aizgāja projām ar to

32 Livonija savāc 60.000 dālderu nodevām.

33 Narvas pazaudēšana.
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mantu, kura vēl bija pāri palikusi. Krievi ieņēma pilsētiņu un

pili Narvu 12. maijā, 1558. gadā.
Daži ordeņkungi un priekšnieki, kā Gerds Ansterats, Ve-

zenbergas fogts, Didriķis Šteinkuls, Nišlotes fogts, Heinrichs

Kalenbachs, Tolsburgas fogts un daudz citi lielās izbailēs at-

stāja savas pilis, kuras labos laikos viņi nemaz nebija nostipri-
nājuši. Kad Vezenbergas pilsoņi, dižciltīgie un vienkāršie, at-

stāja Vezenbergu un devās uz Rēveli, viņi sevi mierināja ar

to, ka Dānijas ķēniņš gan atkal atņemšot krievu ieņemtās ze-

mes un pilis. Tādā kārtā krievi bez kādas cīņas ieņēma Ecēs,
Neihauzes un Laizes pilis*), kuru iedzīvotāji bija aizbēguši.

Kad krievi bija ieņēmuši Narvu un citas minētās pilis, tikai

tad pienāca tie 40.000 dālderi. Bet krievi vairs viņus negribēja

pieņemt, jo viņi Livonijā jau esot daudz vairāk dabūjuši, nekā

šī nauda vērts; kamēr laime pati nākot viņiem pretīm, viņi
negribot viņu atstumt, bet turpināt tālāk savu taisno lietu.

Naudu lai nesot atpakaļ saviem kungiem. Nauda no Maskavas

tapa atvesta atpakaļ, bet Narva un citas pilis bija pazaudētas.
Tad bija žēl, ka tik ilgi bija vilcinājušies ar naudas savākšanu,
bet nekā vairs nevarēja līdzēt.

Krievi ķērās pie Vezenbergas nostiprināšanas, šī bija la-

bākā pils' pēc Narvas pils, un viņai piederēja visa Virija. Bez

tam pie pils bija vēl liels miests. Krievi pils priekšā atrodošos

kalnu noraka tā, ka palika stāva siena. Viņi uzcēla no divām

pusēm mūra sienu. Mūku klosteri, baznīcu, ģildes namu un

pilsoņu mājas, visu, kas bija akmeņiem celts, viņi nojauca
un iegūto materiālu izmantoja pils nostiprināšanai; un cēla

uz kalna un uz mūra sienām, no visām pusēm, varenus apcie-

tinājumus ar torņiem un šaujamām ierīcēm; pēdējās no resniem

baļķiem. lerīkoja arī vairākus simtus dzīvokļu dažiem tūksto-

šiem karavīru. Tā bija priekšpils. Vācu celtā pils noderēja
cietumam un provianta noglabāšanai, un tur dzīvoja tikai

vaivads.

Vācu valdīšanas laikā Vezenbergas miestā dzīvoja bagāti

ļaudis. Visādas ēdamvielas un preces bija ļoti lētas. Mērs rudzu

maksāja 4 Lībekas šiliņus, vērsis — 3 dālderus un muca alus

1 guldeni*). Tirdzniecība bija ļoti rosīga. Apkārtnē dzīvoja
daudz muižnieku, brīvzemnieku un zemnieku, kuri visi iepirkās

*) kronika A. vēl minētas: Varenbeka, Rinģene un Oberpāle.

**) vor einen HoVnen gūlden.

34 Vezenbergas netikumi.
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miestā. Sīktirgoņiem, zeltkaļiem, drēbniekiem un amatniekiem

arī negāja slikti, un viņu augstprātībai un lepnībai labos

laikos nebija mēra. Tādēļ arī Vezenbergā norisinājās trokš-

ņaina, nekārtīga dzīve. Dzeršana, kaušanās, slepkavības bija
goda lietas. Rētai par vaigu bija vairāk cieņas nekā zelta ķē-
dei. Tāds kavalieris ar rētu tapa vēlēts vienmēr par dejas priekš-
nieku. Tāda rēta bija vīrišķības un izturības simbols. Tādēļ
arī zemē tādu rētu sauca par „

Vezenbergas nagu". Kad ierau-

dzīja cilvēku ar rētu par seju, tad vienmēr teica: „Tas var

godam būt par dejas priekšnieku Vezenbergā." Prātīgi ļaudis
teica, lai Dievs pasargājot no Vilandes dejas, Vitenšteinas dzer-

šanas un Vezenbergas dejas priekšnieka amata.

Tauta baznīcas apmeKlēja ļoti reti. Kungi darīja to pašu

un nespieda arī kalpus apmeklēt baznīcu. Pēdējais Vezenbergas

fogts bija pat iedrošinājies baznīcā pārmest melus mācītājam,
kurš no kanceles bija nosodījis vezenberģiešu netikumus. Daži

uzskatīja šo faktu par vīrišķīgas drosmes izrādīšanu. Tāpat
arī beidzamais Vezenbergas fogts un ordeņa priekšnieks atklāti

veda netiklu dzīvi, ne tikai ar ielu staigulēm, bet arī ar pre-

cētām sievām. Ordeņkungu kalpi arī nodevās negausībai un

netiklai dzīvei, ko neviens neturēja par kauna lietu. 1558. gada
vasarā krievi, redzēdami, ka pilis un zemes birst kā no laimes

raga, un ka neviens neizrāda pretestības, parādījās arī pie

Tērbatas, kuru, pēc astoņu dienu aplenkšanas, 18 jūlijā ieņēma,
bez apšaudīšanas un cilvēku upuriem, un tas varēja notikt tikai

tādēļ, ka pilsēta bijusi jau agrāk krieviem apsolīta, resp. pār-

dota. Arī pilsētas ievērojamākie vīri par to bija jau zinājuši.

Viņi savāca, atdodami ķīlām savas mājas, baznīcu, slimnīcu un

bāriņu kasu naudas un noglabāja pie sevis, lai bēgšanas gadī-

jumā varētu vieglāk paņemt līdz. Bet mestris bija apsūtījis uz

ceļa priekšā ļaudis, kuriem bija uzdots naudu nolaupīt. Tā Rē-

veles pilsonis Vilhelms Viferlings nolaupīja Tērbatas bēgļiem
visu naudu, lielus krājumus zelta un sudraba, un viss tas nāca

par labu mestrim.

Laupījumu, kuru Tērbatā guva krievi, naudā, sudrabā,

zeltā, visādās zelta un dārgumu lietās no biskapa, domkungiem,
muižniekiem un pilsoņiem, nevar nemaz aprakstīt. No viena

paša muižnieka Fabiana Tīzenhauzena krievi paņēma 80.000

dālderu skaidrā naudā. Visā visumā krievi guva tādus tik lie-

lus krājumus pārtikas līdzekļu un dažādu preču, ka pietiktu,

nopirkt ilggadīgu mieru vai vest nopietnu karu pret krie-

viem, un pilsēta un zeme būtu palikusi neaizkārta. Bet neviens
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negribēja upurēt ne dāldera nodevu maksāšanai, resp. miera

panākšanai, ne kara vešanai. Tādēļ arī pazaudēja zemi, pil-
sētu, ļaudis un visu savu labklājību. Daži gan noslēpa savas

bagātības baznīcās zem kapa akmeņiem, bet krievi meklēja arī

tur, un, atraduši noslēptās bagātības, aizveda viņasA
Krievi ieņēma Tērbatu, biskapu pili, visas bīskapijas mā-

jas, un biskapu Hermani aizveda uz Maskavu, kur viņš arī

mira. Tā beidzās šoreiz biskapija, kuru pārvaldīja vācu biskapi
300 gadu. Viņu dibināja biskaps Hermanis, dzimis brēmietis.

Un pēdējais biskaps, arī Hermanis, visu to atņēma vāciešiem

un atdeva krieviem. Tomēr biskapu, kuram bija tikai biskapa
vārds, bet ne vara, nevar daudz vainot. Galvenie vainīgie bija
bīskapijas un pilsētas padomnieki, kuru rokās atradās valdības

groži. Tā kā neviens neatzinās par vainīgu, tad vainu uzvēla

kancleram Jirgenam Holcšnuram, kuru tad arī ielika Hapsalas
cietumā, kur viņš nomira. Vainīgi bija Tērbatas pilsoņi, kuri

garajos miera gados ne domāt nedomāja, ka reiz var izcelties

karš un ka jānostiprina pilsēta. Viņi nodarbojās labāk ar paš-
labuma meklēšanu un sava tuvāka apspiešanu, viņi veda lepnu

dzīvi, intriģēja, rīkoja lepnās kāzas un kristības. Pilsētai bija
lieli pulvera krājumi, daudz lielgabalu un kara materiālu, bet

nebija ne vaļņu, ne bastionu, ne uz sienām ierīkotu vietu, kur

uzlikt lielgabalus, lai ar viņiem varētu rīkoties. Tādēļ visādi

kara piederumi vairāk noderēja ienaidniekiem nekā pilsētai

pašai.
Vitenšteinas fogts un priekšnieks Berents šmertens, iz-

dzirdīs, ka Tērbata no krieviem ieņemta, lielās bailēs kopā ar

visiem kalpiem, atstāja apcietinātu pili, kurā atradās daudz

un dažādi pārtikas līdzēkļi. Kā vācu landsknechti, tā arī krievi,

pa ceļām no Tērbatas uz Rēveli un Rīgu, redzēdami, ka no pils
visi iemītnieki aizbēguši, mielojās pie alus un vīna kā savās

mājās un ņēma arī uz ceļu līdz, bet pili atstāja neaizkārtu.

Nedaudz krievu būtu viņu varējuši ieņemt.
Tikai vēlāk Kaspars Oldenburgs, enerģisks cilvēks, ar ne-

daudz vīriem apmetās pilī un drošsirdīgi turējās krieviem

pretīm.

Tajā pašā vasarā, 26. jūlijā, arī Rēveles komturs Francis

Anstels atstāja pili un pilsētu. Viņš rīkojās tomēr atklāti un

atvēra pili kādam muižniekam Kristoforam Minhauzenam, lai

viņš nodotu pili Dānijas ķēniņam. Kristofors Minhauzens Dā-

nijas ķēniņa vārdā, bez kādas ķēniņa pavēles, veselu gadu pār-

valdīja pili. šis apstāklis spieda Rēveles pilsoņus un Harijas
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muižniekus raidīt sūtņus pie Dānijas ķēniņa Kristjāņa lūgt pa-

līdzību pret krieviem, jo reiz Harija, Virija un Rēvele bija pie-

derējušas dāņiem un nu atkal pārgājušas viņu īpašumā. Bet šis

teicamais ķēniņš paredzēja, ka tas radīs konfliktu ar krieviem.

Steidzīgas palīdzības viņš sūtņiem nesolīja, bet atsūtīja dažus

tūkstošus speķa gabalu un citas pārtikas vielas, arī dažus liel-

gabalus, pulveri un lodes.

Drīz pēc tam ķēniņš Kristjāns nomira. Nomira arī muiž-

niecības sūtņi: Fabians Tīzenhauzens — Dānijā, kur viņu arī

paglabāja, un Bruno Vetbergs uz jūras atpakaļceļojumā, kuru

paglabāja Rēvelē.

Kad Rēveles pils garnizons redzēja, ka uz naudas pabalstu

no Dānijas nav ko cerēt, un tā kā viņiem nebija īsta priekš-
nieka, tad viņi piesolīja Rēveles rātei nopirkt pili par mazu

sumu. Daži pilsoņi bija ar mieru pili pirkt, bet tad nojaukt un

materiālu izlietot pilsoņu namu celšanai. Bet viens rātskungs
un visa sabiedrība tam nepiekrita.

Tajā pašā 1558. gada vasarā krievi sūtīja dažus vācu

pilsoņus un tirgoņus no Tērbatas uz Rīgu un Rēveli, lai pie-
runātu turienes iedzīvotājus atdoties zem Krievijas apsardzības.

Tomēr viņiem neizdevās nevienu pierunāt. Tad krievi piesūtīja
Rēvelei tāda paša satura vēstuli.

Tagad rēvelieši lielā steigā sāka nostiprināt pilsētu,
šinī darbā ņēma dalību visi iedzīvotāji. Ja krievi būtu pēc
Tērbatas iekarošanas steidzīgāk nākuši uz Rēveli, 'tad arī Rē-

vele būtu nākusi viņu rokās. Bet Visvarenais pasargāja pil-
sētu no krieviem un ir uzturējis viņu sveiku līdz šai dienai.

Krievijas-Livonijas kara cēloņi, par kuriem krievi ir vēstījuši

arī Romas ķeizaram Ferdinandam.

No veciem laikiem Livonijas pilsētās — Tērbatā, Rīgā un

Rēvelē, bija atļauts celt krieviem baznīcas, kurās krievu tirgoņi

varēja noturēt dievkalpojumus. Tāpat minētās pilsētās krievu

tirgoņiem bija savas īpašas ielas un noliktavas, kur viņi savas

preces katram varēja netraucēti pārdot. Mestris, Rīgas virs-

biskaps, Tērbatas biskaps un visa pilsētas rāte ar zvērastu un

apzīmogotām grāmatām apsolījās samaksāt triju gadu laikā

lielkņazam nodevas, bet Livonijas iedzīvotāji to visu bija aiz-

mirsuši. Viņi bija rīkojušies pretēji veciem solījumiem un visai

taisnībai, pārvērzdami krievu baznīcas par šauteņu darbnīcām,

neķītrām vietām, sadedzinādami Pestītāja, apustuļu un mācekļu
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svētbildes, laupīdami tirgoņiem tiesības un atņemdami viņiem
noliktavas. Lielkņazam pienākošas nodevas viņi nav gribējuši
maksāt, lai gan ne vienreiz vien tas ticis viņiem atgādināts no

lielkņaza, kā laba ārsta, kurš grib palīdzēt un dot labus pa-
domus. Bet Livonijas iedzīvotāji palikuši apstulboti, kā Vāravs,

un nav klausījuši labiem padomiem. Tādēļ arī lielkņazs uzsācis

karu, lai sodītu viņus šo netaisnību dēļ. Livonijas iedzīvotāji
vienmēr dzīvojuši savā stulbībā, tādēļ viņiem arī jācieš visas

kara briesmas, kuras viņiem uzbrukušas; un tā nav lielkņaza,
bet viņu pašu vaina.

Gothards Ketlers, 46. un beidzamais Livonijas mestris.

1559. gadā, pēc tam, kad Vilhelms Firstenbergs liela ve-

cuma dēļ atteicās no mestra amata, lai vecuma dienas pavadītu

Vilandē, par mestri ievēlēja Gothardu Ketleri, bijušā mestra pa-

līgu. Zemes stāvoklis bija ļoti grūts. Daudzas pilis un zemes bija

pazaudētas, daudzas bija vēl no ienaidniekiem apdraudētas, vi-

sādu mantu krājumi bija aizvesti. Jaunais mestris nopirka no

garnizona Rēveles pili, kuru pēdējais sargāja it kā Dānijas ķē-

niņa vārdā, bet gaužām maz rūpējās par pili. Tālāk mestris

meklēja ceļus, kā stāties pretīm vecajam ienaidniekam, lai viņš
nekad vairs nepaspētu spert kāju Livonijā. Lai dabūtu vajadzīgo

naudu, mestris ieķīlāja dažas pilis un zemes. Tā Grobiņas pili

viņš ieķīlāja Prūsijas hercogam; Keģeles muižu pie Rēveles,

viņš ieķīlāja pilsētai par 40.000 dālderu. Ar šo naudu mestris

salīga karavīrus un 1559. gadā ap Mārtiņiem ar lielu karaspēku

apmetās nometnē pie Nugas baznīcas, Tērbatas biskapijā.

Tajā pašā laikā ieradās arī Meklenburgas hercogs Kri-

stofors.

Krievu karaspēka nometne atradās 6 jūdzes no Nugas. Šī

krievu karaspēka, kas tikko kā bija ieradies, nodoms bija kopā

ar Tērbatas krieviem nejauši uzbrukt mestrim. Bet mestra ka-

reivji pasteidzās pa priekšu un Mārtiņa vakarā pārsteidza krie-

vus viņu nometnē. Daudzus viņi nokāva un daudzus saņēma

gūstā. Kādu no ievērojamākiem vadoņiem un daudzus bajārus

nogādāja mestra nometnē.

Mestris ieņēma arī Rinģenes pili, izkāva krievus un nopo-

stīja pili. Pēc tam mestris kopā ar Meklenburgas hercogu Kri-

stoforu, Rīgas virsbiskapa palīgu, nonāca pie Tērbatas un ap-

lenca viņu kādu laiku, bet, izņemot dažas sadursmes ar krie-

viem, nekas svarīgs netapa panākts. Atkāpdamies mestris ap-
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lenca Laizes pili, apšaudīja viņu un divas reizes mēģināja ie-

ņemt, bet bez panākumiem, še mestris pazaudēja dažus simtus

labāko kareivju un rēveliešu virsnieku Volfu Štrasburgu. Tā

kā bija pienākusi ziema un kara laime nebija smaidījusi, un

bija aptrūcis arī naudas, tad kareivji sadusmoti izklīda. Pul-

vera krājumus un lielgabalus aizveda uz Vilandi.

Tajā laikā caur Rēveli uz Maskavu devās spīdoša dāņu
sūtniecība, kurā ietilpa bruņnieks Klauss Ūrs, Pēteris Bilde un

daudzi mācīti un dižciltīgi vīri. Livonijā ļaudis domāja, ka arī

viņiem atlēks kāds labums, bet no sūtņiem nekā nevarēja uz-

zināt.

1559. gadā tatāru sūtniecība ieradās Livonijā. Viņa solīja

sava pavēlnieka vārdā palīdzību pret Maskavu, novēlēja me-

stram dzīvot pilnīgā mierā savā zemē un lūdza, lai arī mestris

atkal kādreiz sūtītu savus sūtņus ar dāvanām,, aptaujāties pēc

viņu pavēlnieka veselības.

Livonijas ilggadīgais karš ar Krieviju ļoti samazināja tir-

gošanos kā ārzemju, tā arī Livonijas tirgoņiem. Lībekas tir-

goņi, kuriem bija sakari ar Rēveli, atradās uz reizi grūtā stā-

voklī. Tā kā Rēvelē tirdzniecībā bija iestājies pilnīgs klusums,
tad Lībekas tirgoņi, kuru attiecības pret Maskavu nebija nai-

dīgas, pa visu Livonijas kara laiku lielos apmēros brauca Rē-

velei garām uz Narvu, ieveda un izveda ļoti daudz preču, kas

bija pret visiem Hanzas pilsētu likumiem.

Rēveliešiem tas ļoti nepatika. Viņi uz savu roku apbruņoja
ar lielgabaliem dažus kuģus un mēģināja traucēt Lībekas tirdz-

niecību. Izcēlās liels naids un skaudība starp Rēveles un Lībe-

kas tirgoņiem. Agrāk starp abām pilsētām valdīja liela drau-

dzība un brālība un Lībekas tirgoņi Rēvelē un Rēveles-Lībekā

tapa uzņemti kā brāļi. Tagad abas pilsētas Narvas tirdzniecī-

bas dēļ pavisam bija šķirtas. Lībekas tirgoņi atklātā rakstā

mēģināja taisnoties un norādīja uz dažu agrāko Zviedrijas ķē-

niņu dotām privilēģijām, uz kuru pamata viņiem bija brīv ku-

ģot līdz pat Ņevai.
Lībekasi tirgoņi teica, ka daži agrākie mestri viņiem atļā-

vuši Livonijas un Maskavas kara gadījumā netraucēti tirgoties,
ko pieļāvis arī Romas ķeizars. Šinī karā viņi neesot pirmie
braukuši uz Narvu; ceļu turp parādījuši Rēveles tirgoņi. Ja

nu Rēveles tirgoņi varot tirgoties ar savu ienaidnieku, kādēļ
tad viņiem nedarīt to pašu, kad vēl krievi nebūt neesot viņu
ienaidnieki. Ne tikai Lībekas un citu Baltijas Austrumu jūras

36 Tatāru sūtņi Livonijā.
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piekrastes pilsētu tirgoņi, bet ari Francijas, Anglijas, Holan-

des, Skotijas un Dānijas tirgoņi lielā barā ieradās Narvā un

tirgojās tur ar labu peļņu, kā senāk Rēvelē, ļoti lielos apmēros

ar visādām precēm, ar zeltu un sudrabu. Rēvele tapa tukša un

nabaga pilsēta. Viņas tirgoņi ar žēlabām sirdī noraudzījās no

Rožudārza uz garām ejošiem kuģiem. Daudzkārt gan šie brau-

cieni uz Narvu nedeva nekādas peļņas, jo katru gadu daudz

kuģu palika pie Narvas un jūrā. Arī Zviedrijas ķēniņa kara-

kuģi un citi laupītāji ķerstīja viņus. Tomēr šos braucienus ne-

viens negribēja atmest. Rēvele tajā laikā bija piemeklēta pil-
sēta, bet viņa vēl nenojauda savas nelaimes mēru un galu.

1559. gadā Jānis Meninghauzens, Sāmsalas un Kurzemes

biskaps, atstāja abas biskapijas aiz bailēm no krieviem un at-

deva viņas dāņu ķēniņam Fridriķam 11., kurš viņas pieņēma,
lai atdotu savam brāļam hercogam Magnusam.

1560. gada ziemā krievi ar lielu karaspēku ielauzās Livonijā
un Trīsķēniņu svētdienā ieņēma lielisko Alūksnes pili. Šo pili
nodeva krieviem pils komturs Kaspars Zībergs saziņā ar ci-

tiem vāciem, kuri atradās pilī. Šinī karā krievi ieņēma Livo-

nijas pilis bez kādām grūtībām. Ne bads spieda atdot pili, bet

iedzīvotāju gļēvums un nodevība. Pēc Alūksnes ieņemšanas
krievi izdedzināja un izlaupīja Rīgas biskapiju un nodedzināja
Smiltenes miestu. Tāpat uzvedās krievi arī Kurzemē, jo neviens

viņiem nepretojās.

Tajā pašā gadā ap Lieldienām ieradās Arensburgā Hol-

šteinas hercogs Magnuss, Dānijas ķēniņa Fridriķa 11. brālis,

lai saņemtu pārvaldīšanā Sāmsalas un Kurzemes biskapiju. šo

gadījumu Livonijā uzņēma ar lielu prieku. Bez tam Dānijas
ķēniņš bija ieņēmis dažus zemes gabalus, un arī viņa dēls bija
ieradies Livonijā. Sevišķi lielas cerības Livonijas iedzīvotāji
lika uz ķēniņa sūtniecību, kura zem Lineburgas muižnieka Di-

riķa Bēra vadības devās uz Maskavu. Cerēja, ka Livonijā atkal

atgriezīsies vecie, labie laiki. lestājās atkal agrākā pārdrošība,
jo visi domāja, ka briesmas jau beigušās. Rēveles biskaps Mau-

ricijs Vrangels arī atdeva hercogam Magnusam biskapa pili un

visu kapitālu, atzīdams viņu tā par savu kungu. Zonenburgas

ordeņa fogts Heinrichs Vulfs arī labprātīgi atdeva Magnusam

pili un visu apgabalu. GothardsKetlers, redzēdams uzplaukstam

iedzīvotāju sirdīs cerību uz labākiem laikiem, nosūtīja kopā ar

Rēveles pilsētu pie hercoga Magnusa sūtņus, lai izzinātu, ar

kādu nolūku viņš ieradies Livonijā. Hercogs Magnuss sūtņiem
atbildēja, ka viņš apspiestai Livonijai gribot nākt palīgā', tā-

pat kā viņa brālis Dānijas ķēniņš.
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Hercogs Magnuss, Dānijas ķēniņa Kristjāņa dēls, bija
19. gadu vecs, kad ieradās Livonijā. Daudzi no muižniekiem

jauni un veci piebiedrojās viņam. Tā sastādījās padome, kura

ļoti iespaidoja hercogu, līdz beidzot noveda pie ļoti riskantām

lietām.

1560. gadā ap Vasaras svētkiem krievi ielauzās Harijā un

viņu galīgi izpostīja. Viņi nodedzināja biskapu pili, sauktu

daudz muižas un ciemus, kā arī Koškules baznīcu.

Pārējās baznīcas šoreiz saudzēja. Koškules draudzē, Neihofas

muižā, muižnieki, skaitā 95, -jāšus miglainā dienā uzbruka

16.000 krieviem un daudzus nosita.

Kad ieradās lielāki krievu palīga spēki, kuri bija noslēpti
tuvākā mežā, un arī laiks sāka noskaidroties, tad uzbrucēji bēga,
pie kam daži muižnieki tapa nonāvēti un 32 saņemti gūstā.

Starp kritušiem bija arī tās pašas draudzes muižnieks Kurts

Dcl vigs. . t
Tajā pašā vasarā krievi ielauzās latviešu/ zemē. Vie-

tējie ordeņa priekšnieki arī apbruņojās. Starp viņiem Filips

Bels, Siguldas landmāršals, viņa brālēns Bels, Kuldīgas kom-

turs, Heinrichs Galens, Bauskas fogts un Kristofors Zībergs,
Kandavas fogts, ar pietiekošu vācu karaspēku devās krieviem

pretīm un satikās ar viņiem pie Ērģemes. Izlūki bija atnesuši

nepareizas ziņas, itkā ienaidnieks būtu daudz vājāks nekā tas

patiesībā bija, un viņu lielais pārsvars pārveica vācus.



VI. daļa.

Vairāk kā 500 karavīru krita šinī kaujā. Minētie ordeņ-

kungi un priekšnieki visi krita gūstā. Viņus noveda uz Mas-

kavu, kur briesmīgā kārtā nosita ar rungām, šī pazaudētā kauja

Livonijas pilsētām un zemēm iedvesa briesmīgas bailes. Or-

deņkungu skaits bija tapis ļoti mazs, un ordeņa iespaids bija

gandrīz zudis.

1560. gada jūlijā pārējās kārtas un pilsētas, kopā ar bruņ-
niecības priekšstāvjiem, noturēja Pērnavā landtāgu, lai ap-

spriestu karu ar krieviem, kā arī citas lietas. Landtāgā ņēma
dalību: Rīgas virsbiskaps, markgrafs Vilhelms un viņa palīgs

Meklenburgas hercogs Kristofors, Holsteinas hercogs Magnuss,

Sāmsalas, Kurzemes un Rēveles biskapijas pārvaldnieks un Li-

vonijas mestris Gothards Ketlers. Kad landtāgs Pērnavā bija

jau sācies, krievi ar lielu karaspēku naktī uz Marijas Madaļas
dienu aplenca Vilandes pili, uzmeta paaugstinājumus un sāka

viņu apšaudīt. No Vilandes pilsētiņas mūriem nekas nepalika

pāri. Pilsētiņa pati, izņemot 5 mājas, kuras atradās tieši pie

pils, tapa no akmeņbumbām noslaucīta un no granātām node-

dzināta. Kad Pērnavas landtāga dalībnieki redzēja krievu no-

pietnību pie Vilandes, viņi, nekā derīga neizlēmuši, ātri vien

izklīda. Ja krievi toreiz būtu uz Pērnavu sūtījuši pat niecīgu

karaspēku, arī tas visam landtāgam būtu iedvesis ļoti lielas

bailes, jo Pērnavas pilsētiņa nebija spējīga pretoties pat mazam

spēkam.
Krievi pie Vilandes uzturējās 4 nedēļas, bet nespēja šo stipro

pili nekādi ieņemt. Vācu landsknechti nodevīgā kārtā, bez kā

būtu spiesti to darīt, atdeva šo nepārvaramo pili krieviem, šī

lieta norisinājās šādi: landsknechti nebija saņēmuši algu par

vairākiem mēnešiem. Viņi, redzēdami draudošās briesmas, pie-

prasīja ar lielu steigu visu algu no bijušā mestra Vilhelma

Firstenberga, kurš savas vecuma dienas pavadīja Vilandes pilī.
Vecais kungs, nojauzdams landsknechtu ļaunprātību, piesolīja
viņiem visu savu naudu un dārglietas, mēģināja samierināt vi-

ņus, uzaicināja nezaudēt drosmi un neatdot sensenam ienaid-

M 1560. g. Pērnavas landtāgs.
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niekam bez vajadzības tādu tik stipru pili, ar ko viņi mantotu

tikai kaunu un apsmieklu Dieva un visas kristīgas pasaules
acīs un nevarētu atbildi dot pastaros. Landsknechti neklausīja
šim padomam, bet turpināja savu nodevības darbu, piesolīdami
krieviem pili ar to noteikumu, ka viņiem atļaus aiziet un pa-

ņemt līdz visu, ko viņi paspēs aiznest. Krievi viņiem to bez

kavēšanās atļāva, un pils pārgāja Maskavas lielkņaza rīcībā.

Landsknechti nolaupīja visu vecā mestra sudrabu, zelta un

dārglietu krājumus. Visas lādes un kastes, kuras muižnieki un

pilsoņi no ienaidniekiem bija paslēpuši pilī, tapa uzplēstas un

paņemts, kas katram patikās. Tā landsknechti, paši sev sagādā-

juši labu atlīdzību, atdeva pili krieviem. Bet aiznest viņi nekā

neaiznesa, jo krievi viņiem visu atņēma. Mestris Gothards Ket-

lers visus landsknechtus, kuri pie viņa pēc tam ieradās, lika pa-

kārt. Veco mestri Vilhelmu Firstenbergu un viņa uzticamos

kalpus krievi aizveda uz Maskavu, kur viņš cietumā nomira.

Krievi aizveda arī visu Livonijas artilēriju, kura bija savākta

Vilandes pilī; tas notika 1560. gada augustā.

Kad veco mestri Vilhelmu Firstenbergu un daudz citus

muižniekus ieveda Maskavā triumfa gājiena priekšgalā, kurā

noskatījās arī divi sagūstītie Kazaņas un Astrachanas tatāru

ķēniņi, tad viens no viņiem esot teicis: „Ar Jums, vācu suņiem,
rīkojas, kā pienākas. Jūs devāt krieviem rīksti rokā, lai mūs

pērtu, bet nu jūs tiekat paši pērti". Ar to tatāru ķēniņš gri-

bējis teikt, ka pulveri, lodes un visādu kara munīciju Vācijas

un Livonijas tirgoņi piegādājuši no Vācijas krieviem lielos dau-

dzumos, lai viņi iekarotu citas zemes, bet nu tas notiekot ar vi-

ņiem pašiem. Pašlabuma meklēšana un mantas kārība tā bija

apsēdusi ļaudis, ka viņi bija aizmirsuši ne tikai mīlestību pret

savu tuvāko, bet bija aizmirsuši savu pašu, savu bērnu un tē-

vijas labklājību.
Pēc Vilandes ieņemšanas krievu karaspēks sadalījās 3 da-

ļās. Viena daļa devās uz Cēsīm un Valmieru, postīdama ap-

kārtējās zemes.

Kad ap Cēsīm viss bija nopostīts, krievi gāja uz Valmieru,

šeit viņi nolaupīja visus lopus. Pilsoņi un landsknechti mēģi-

nāja atņemt krieviem lopus. Bet pilsoņi bija par daudz tāļu

aizsteigušies uz priekšu, tā ka viņi un 3 ladsknechtu nodaļas

tapa sagūstītas un aizvestas uz Maskavu cietumā. Kādas bēdas

un žēlabas valdīja Valmieras sievu un bērnu starpā, to katrs

var saprast. Otrā daļa krievu, kurai bija arī artilērija, nonāca

37 Vilandes pils ieņemšana.



85

pie Vitenšteinas pils 1560. gada septembrī. Krievi aplenca pil-

sētu, uzmeta paaugstinājumus un sāka apšaudīt pili, pie kam

drīzi vien puse no mūriem tapa sagrauta. Pili ieņemt tomēr

neizdevās, jo pilnvarnieks Kaspars Oldenboks, jauns, enerģisks

cilvēks, necerēdams ne no kurienes palīdzības, pats ar jo mazu

karaspēku atsita krievu uzbrukumus no Vitenšteinas pils. Pēc

5 nedēļu aplenkšanas un apšaudīšanas, krievi, nekā nepanākuši,

ar kaunu posās prom. Aiziedami viņi nopostīja visus Vitenštei-

nas apgabala laukus.

Trešā krievu nodaļa gāja uz Vīku. Hercogs Magnuss, iz-

dzirdīs par krievu ierašanos, lielā steigā pārcēlās laivā uz Sām-

salu, jo Hapsalā viņš nejutās drošībā. Pacēlās baumas, ka Vīka

un citas zemes, kuras atradās hercoga pārvaldīšanā, atrodo-

ties miera stāvoklī ar krieviem. Vīkas iedzīvotāji jutās ļoti
droši. Arī Harijas iedzīvotāji, muižnieki un zemnieki, veda vi-

sus savus lopus un labākās mantas uz Vīku, kā drošu paslēp-

tuvi, jo viņi uzticējās vairāk atklātai zemei, nekā jebkurai sti-

prai pilij. Bet krievi ielauzās Vīkā, paņēma visas mantas un

pašus aizveda gūstā uz Maskavu un tatāru zemēm. Nabaga

ļaudis būtu sevi redzējuši citā stāvoklī, bet tagad bija par vēlu.

Cerībās viņi bija vīlušies, lai gan bija zināms, ka Dānijas ķē-
niņa sūtnis Maskavā bija izdabūjis mieru Vīkai. Krievu iebru-

kumam bija par iemeslu tas apstāklis, ka hercogs Magnuss Pēr-

navas landtāgā esot apspriedies ar citām Livonijas kārtām pret
Maskavas lielkņazu, tā paslepus stiprinādams lielkņaza ienaid-

niekus. Viltīgs ienaidnieks vienmēr meklē izdevīgu gadījumu
atrast dažādus iemeslus.

Krievu karaspēks, atkāpdamies no Vīkas, parādījās pie
Rēveles un apmetās Harkas muižā, pusotras jūdzes no Rēveles.

Rēveles iedzīvotāji, dižciltīgie un vienkāršie, rātskungi, pil-

soņi, amatnieki, landsknechti un zemnieki, jāsus un kājām, kādā

rītā ar diviem lielgabaliem, domādami pārsteigt ienaidnieku,

izgāja no pilsētas. Kad rēvelieši bija nogājuši apmēram trīs

ceturtdaļas ceļa no pilsētas, viņi satika to krievu daļu, kura

dzina nolaupītos lopus, uzbruka viņiem, daudzus nokāva un at-

ņēma visus Vīkā nolaupītos lopus, dažus tūkstošus skaitā, kā

arī dažus gūstekņus. Pārējie krievi nometnē sagatavojās un

uzbruka rēveliešiem, kuri lielajam krievu karaspēkam neva-

rēja turēties pretīm. Rēvelieši gan cerēja uz landsknechtu un

citu kājnieku palīdzību, bet pēdējie, redzēdami, ka bruņnieki*)

*) Haveliide — Hofleute, ir tas pats, kas bruņnieki — Ritter. Tomēr

tie nav agrākie ordeņa bruņnieki, bet gan uz savu roku rīkojošās, galvenām
kārtām no muižniekiem sastāvošās jātnieku nodaļas.
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bija aizbēguši, arī paši devās bēgt, pa krūmiem un purviem, kur

katrs. Bēgļi pameta arī lielgabalu, kuru krievi aizveda ar pašas
Rēveles rāts zirgiem. Krieviem toreiz varēja nodarīt lielus zau-

dējumus, ja tikai rīkotos daudzmaz uzmanīgāki, šinī sadursmē

krita daudz staltu vīru, gan muižnieku, gan pilsoņu, gan tir-

goņu. Arī daudz ievainotu atveda pilsētā. Bet krieviem bija
liels brīnums, ka tik mazs pulciņš uzdrošinājies uzbrukt lielam

karaspēkam un mēģinājis atņemt laupījumu. Krievi savāca

savus kritušos, aizveda tuvākos ciemos un tur viņus sadedzi-

nāja, nodedzinādami arī pašus ciemus. Pēc tam krievi atgrie-
zās uz Vitenšteinas pili pie pārējā karaspēka. Tas notika

1560. gada 11. septembrī.

|Tajā rudenī, kad zeme atradās tādā tik grūtā stāvoklī, sa-

cēlās Vīkas un Harijas zemnieki, tādēļ ka muižnieki prasīja

par daudz lielas nodevas, maksājumus un smagas klaušas,
bet par aizstāvēšanu pret krieviem nebūt nedomāja. Tādēļ zem-

nieki atteicās klausīt muižniekiem un nest klaušas. Viņi pra-

sīja, lai viņus galīgi atsvabina no tādām lietām, jo citādi visi

muižnieki tikšot iznīcināti. Zemnieki sāka savu nodomu izvest.

Viņi izlaupīja dažas muižas un nogalināja dažus muižniekus.

Zemnieki griezās arī pie Rēveles pilsētas ar priekšlikumu no-

slēgt mieru un draudzību, bet muižnieku partija negribēja no

tā nekā dzirdēt. Tomēr kāds no rātskungiem mēģināja zem-

niekus pierunāt atsacīties no sava nodoma, bet panākumu ne-

bija. Zemnieki aplenca Lodes pili, kur bija paslēpušies daudzi

muižnieki. Kristofors Meninghauzens uzbruka ar saviem ļau-
dīm zemniekiem pie Lodes, daudzus nokāva un viņu vadoņus

saņēma gūstā, kurus tad, pa daļai Rēvelē, pa daļai pie Lodes,

notiesāja. Tā izbeidzās šoreiz zemnieku sacelšanās.

1560. gada rudenī, kad Rēvele bija ļoti apdraudēta no krie-

viem, kuri pat pilsētas vārtu tuvumā laupīja lopus un aizveda

iedzīvotājus, kad neviens nedrīkstēja rādīties ārpus pilsētas,
un palīdzība un labs padoms nekur nebija gaidāms, —Rēveles

iedzīvotāji šinī grūtā brīdī meklēja palīdzību pie Zviedrijas ķē-

niņa Ērika XIV. Rēveles sūtņiem bija uzdots izlūgt no ķēniņa
kādu sumu naudas pret pietiekošām garantijām, kā arī izzināt,

ko pilsēta var gaidīt tajā gadījumā, ja krievi aplenktu pilsētu.

Sūtņi saņēma atbildi, ka Zviedrijai naudas ko aizdot neesot,

bet ja pilsēta atrastos briesmās un viņu iegūtu krievi, tad ne-

patīkamais kaimiņš arī Zviedrijai nebūtu pa prātam. Ja pil-
sēta gribētu nākt zem Zviedrijas apsardzības, tad Zviedrija ar

-,s Zemnieku sacelšanās 1560. g.
39 Rēveles sūtņi pie Ērika XIV.
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mieru viņu pieņemt, ne pašas pilsētas dēj, kādu viņai pašai diez-

gan, bet aiz kristīgas mīlestības un lai izbēgtu no tādiem kai-

miņiem, kā krievi. Tādā gadījumā Zviedrija nāktu palīgā Rē-

velei ne tikai ar naudu, bet dotu arī* lielgabalus, pulveri, bumbas

un visādu proviantu, kā arī atstātu visas vecās privilēģijas
un tiesības un apsargātu viņu no uzbrukumiem, no kuras pu-

ses tie arī nāktu.

Kamēr apsprieda šo Zviedrijas atbildi, Rēvele nosūtīja

sūtņus pie mestra Gotarda Ketlera, lai izzinātu, vai ir vēl kāds

cits ceļš, kā varētu glābt pilsētas un zemes. Ja mestram būtu

iespēja Rēveli un apkārtnes muižniekus glābt no krieviem, tad

viņi nevēlētos labāka kunga par mestri. Bet ja mestram nav ne-

kāda labāka padoma un viņš nezin kā līdzēt sagādāt labākus

laikus, tad rēvelieši būtu spiesti meklēt citus ceļus, jo mestram

tak nebūšot patīkami, ka Rēvele nākšot krievu rokās, no kā lai

pasargot Dievs, un tas varot katru dienu notikt. Mestris, kā

aizvienu, deva cerību, ka viss beigsies labi, bet faktiskas palī-
dzības nedeva. Tomēr beidzot viņš atsūtīja uz Rēveli dažus

poļu aizsargus*). Bija jādomā, ka ne, tikai mestris pats pade-
vies poļiem, bet grib arī Rēveli nodot Polijas ķēniņa rokās.

Šie poļu aizsargi Rēvelei daudz labuma neatnesa. Pēc kāda iaika
rēvelieši viņus atlaida ar dāvanām un godināšanu uz mājām,
jo, starp citu, viņi nevarēja arī sadzīvot ar vācu landsknechtiem.

Tajā pašā laikā, kad apstākļi Livonijā tā sarežģījās un

daudzas zemes, pilsētas un pilis bija atņemtas, visādi krājumi

aizvesti, valdnieku un priekšnieku skaits bija pavisam niecīgs

tapis, un pie mestra bija palikusi tikai neliela padome, un me-

stris viens pats arī bija par vāju cīnīties pret tādu tik stipru
ienaidnieku, kuram kaujās laime pati nāca pretīm, — mestris

ieskatīja par labāko ar visām atlikušām zemēm un pilsētām pa-

doties Polijas ķēniņa apsardzībā, lai šīs pilsētas un zemes ne-

nāktu Krievijas rokās. Polijas ķēniņš Sigimunds Augusts, pa-

klausīdams mestra priekšlikumam, pārņēma visas no krieviem

neieņemtās pilis un zemes Livonijā. Mestris dabūja dažas Kur-

zemes zemes un pilis un Rīgas biskapiju, kā lēni ar mantoša-

nas tiesībām, un Kurzemes hercoga un Zemgales grafa tituli.

Tā izbeidzās Vācu ordenis Livonijā un nodibinājās 2 laicīgas
valstis: viena Kurzemē zem hercoga valdības un otra latviešu

zemē un Rīgas bīskapijā, kuru ķēniņš paturēja sev, un kura

līdz šai dienai saucas par Aizdaugavas valstiņu.

*) praesidium.

40 Vācu ordeņa izbeigšanās.



Livonijas kronikas trešā daļa.
Livonija atradās joprojām grūtā stāvoklī. Krievi, iekaro-

juši daudz pilsētas un zemes, tagad, galvenām kārtām, bries-

moja Harijā un pie Rēveles. Galvenākie ordeņa priekšnieki,

ordeņkungi un zemes valdnieki pa lielākai daļai bija aizvesti uz

Maskavu cietumā un noslepkavoti. Mestrim un citiem pāri pa-

likušiem zemes priekšniekiem bija ņemtas visas iespējas savest

kārtībā izpostīto zemi. Lielas bailes iedvesa visām pilsētām un

zemēm tas apstāklis, ka bijušam mestrim Vilhelmam Firsten-

bergam viņa pēcnācējs nebija nācis palīgā viņu paglābt Vi-

landes pilī, lai krievi viņu nesagūstītu un neaizvestu uz Mas-

kavu, kas nekad nebija gadījies ne ar vienu mestri ordeņa pa-

stāvēšanas laikā Livonijā. Kādēļ arī apakšnieki vēl mazāk va-

rēja cerēt uz pabalstu šinīs grūtajos laikos. Pats mestris arī

aiz bailēm no krieviem bija padevies Polijas ķēniņam un tapis

par laicīgu valdnieku un Vācu ordeņa mestra vara, kurai vie-

nai uz zvērasta pamata bija padotas visas ordeņa pilsētas un

kārtas, Livonijā bija izbeigusies. Rēveles pilsēta, visu to redzē-

dama un atrazdamās lielās bailēs, tāpat kā citas zemes un pil-

sētas, negribēja palaist garām savu labumu, bet meklēja aiz-

sardzību no krieviem cita valdnieka personā. Polijas ķēniņš bija

tāļu. No Polijas un Lietavas produktus, kurus varēja gan pie-
gādāt Rīgai, Rēvele saņemt nevarēja un nebija nekad saņēmusi.
Apsverot minētos apstākļus, Rēveles pilsēta bija spiesta pa-

doties Zviedrijai, tādēļ ka Zviedrija bija tuvāk, un Rēvelei tas

bija materieli izdevīgāk.

Pēc ilgas spriešanas un pārdomas, Rēveles rāte un iedzī-

votāji vienojās neatteikties no Zviedrijas ķēniņa apsolītās ap-

sardzības un palīdzības. Rēveles rāte noturēja arī apspriedi par

šo lietu ar Virijas un Harijas muižniekiem, cik viņu tajā brīdī

atradās Rēvelē. Muižniekiem ķēniņa priekšlikums bija ļoti pa

prātam. Viņi negribēja būt atdalīti no pilsētas, bet būt kopā ar

pilsētu, kamēr viņa pastāvēs. Pēc tāda vienprātīga lēmuma

viņi bija ar mieru padoties Zviedrijai. Tūlīt nosūtīja sūtņus,
Reinholdu Lodi no muižnieku un Jāni Vinteri, rātes vecāko, no

pilsoņu puses, pie bijušā Livonijas mestra uz Jelgavu Kurzemē,
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lai atteiktos no mestram dotā zvērasta. Sūtņus uzņēma ne visai

laipni. Tā kā lūgums atsvabināt viņus no zvērasta nenāca aiz

vieglprātības, bet ļoti grūtā stāvokļa dēļ, tad sūtņus ar labu

atlaida uz mājām. Mestris arī nosūtīja savus pilnvarotos,

Donu, kancleri Jāni Fišeru un bijušo Rēveles sindiķi Jāni Klotu,

savas padomes locekļus, uz Rēveli, lai pierunātu rēveliešus, ja

viņi vēl nebūtu zvērējuši uzticību Zviedrijas ķēniņam, pāriet

Polijas ķēniņa apsardzībā, kas mestrim labāk patiktu.

Holsteinas hercogs Magnuss arī raktīja rēveliešiem gandrīz
tādā pat garā, jo arī viņam bija nācis zināms,, ka Rēvele grib
padoties Zviedrijas ķēniņam. Viņš deva rēveliešiem padomu

ņemt vērā to apstākli, ka pilsētas sākums un vecās privilēģijas
nākušas no Dānijas, uz kuras pusi tad arī viņš ieteica svēr-

ties. Ja tas nenotiktu, lai .apdomājot kādas tam varētu būt

sekas. Bet rēvelieši no sava nodoma neatsacījās, bet virzīja
viņu uz priekšu. Kad mestra sūtņi ieradās Rēvelē un izzināja,
ka pilsēta pāriet zem Zviedrijas, tad tas viņiem ļoti nepatika.
Rēvelieši uzaicināja ierasties rātsnamā tikai Donu, kurš gan

savus īstos nodomus neatklāja, bet lika manīt, ka nav ar mieru,

ka Rēvele top zviedriska, bet ne poliska. Mestra sūtņi, izrādī-

juši Rēvelei savu nepatikšanu, drīz vien devās projām.

Tajā laikā Rēvelē atradās arī Zviedrijas ķēniņa pilnva-
rotie sūtņi, Klauss Kristjernsens, Ansis Larsens un sekretārs

Hermanis Brisners, ar ķēniņa instrukcijām, vest sarunas un ap-

solīt ķēniņa vārdā sargāt pilsētu no visādām klizmām, kā arī

pieņemt zvērastu no pilsētas un muižniekiem. Pēc vairākkār-

tīgas apspriešanas, paturot vecās privilēģijas un tiesības, Rē-

vele deva zvērastu un sarīkoja ķēniņa sumināšanas svētkus.

Tādā kārtā Rēveles pilsēta bija padota Zviedrijai, bet Rē-

veles pilī vēl atradās Kaspars Oldenboks, kurš jauno valdību

neatzina, bet turējās pie vecās. Tādēļ Klauss Kristjernsens

gribēja ieņemt pili ar varu, bet pēc sešu nedēļu apšaudīšanas
vēl nekā nebija panācis. Beidzot, tā kā neviens nenāca pa-

līgā, pils padevās aiz provianta trūkuma Jāņu dienā, 1561. gadā.
Kad beidzot pilsēta un pils bija nākušas Zviedrijas rokās, Rē-

veles sūtņi, birģermeistars Jānis Peperzaks un rātes biedri,
Jānis Šmedemans un Joakims Belholds, devās uz Zviedriju, 41

lai ķēniņš apstiprinātu visas šīs privilēģijas, kuras jau no ķē-

niņa sūtņiem apsolītas. Sūtņi ieradās Stokholmā ķēniņa kronē-

šanas laikā. Ķēniņš apstiprināja visu apsolīto un atlaida sūt-

41 Revels padošanās Zviedrijai.
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ņus ar labām cerībām. Ķēniņš Ēriks piešķīra Rēvelei lielu

sumu naudas un samaksāja arī tos 00.000 dālderu, kurus Rē-

vele bija aizdevusi mestrim pret Ķēģeles muižu, kuru sumu

viņa nekad nebija cerējusi dabūt atpakaļ. Bez tam ķēniņš lika

pievest Rēvelei no visām valsts malām visādus pārtikas līdze-

kļus, tā ka Rēvelē visa bija diezgan un pie tam lēti. Netrūka

arī visāda kara materiāla, kā lielgabalu, pulvera un bumbu,
ko ķēniņš piegādāja Rēveles pilij, kas, saprotams, nāca par

labu arī pilsētai. Rēvelē valdīja līgsmība par jauno valdnieku

un lieliem mantu krājumiem. Pilsēta bija izkļuvuši ārā no sava

grūtā stāvokļa tik laimīgi, ka labāk nevarēja ne iedomāties.

Katra pārmaiņa ir savienota ar nepatikšanām, un tā tas bija
arī šoreiz. Ķēniņš Ēriks Rēveles dēļ sanāca naidā netik ar

krieviem vien, bet arī ar citiem kristīgiem valdniekiem, tā ka

Zviedrijai ne vienreiz vien bija jānes upuri Livonijas labā.

Pēc pirmiem lieliem priekiem muižnieki un vienkāršie ļau-
dis lielos baros devās pie ķēniņa un žēlojās par postu, kuru

krievi bija nodarījuši. Ķēniņš, savā ķēnišķīgā žēlastībā, lū-

dzējus bagātīgi apdāvināja ar muižām un lielām naudas su-

mām. Ķēniņš ne mazāk rūpējās arī par miera uzturēšanu.

Viņš nosūtīja, neraudzīdamies uz lieliem izdevumiem, savus

pilnvarniekus uz Maskavu, lai viņi noslēgtu mieru. Ķēniņš bija

tajās domās, ka ilggadīgais miers, kuru bija noslēdzis viņa
tēvs Gustavs, uzturams arī uz priekšu un attiecināms arī uz

Rēveli un visām zemēm, kuras nākušas zem viņa apsardzības.
Maskavā no tā negribēja ne dzirdēt, un dusmas uz ķēniņu bija

jo lielas, jo viņš uzstādīja jaunus noteikumus, kuri viņa tēva

līgumā nebija paredzēti, kā arī bija ieņēmis dažas Livonijas

zemes, kurās krievi bija guvuši uzvaru, un tā iemaisījies krievu

lietās. Beidzot tomēr ar lieliem grūtumiem noslēdza mieru uz

diviem gadiem. Kā vēlāk izrādījās, tad šis miers Zviedrijai

un Livonijai bija par sliktu, bet krieviem atnesa lielus labu-

mus. Šinī laikā krievi visas ieņemtās pilis un pilsētas varēja
netraucēti nostiprināt, tādēļ ka krieviem bija vairāk bailes no

varena ķēniņa tuvuma, nekā no Livonijas mestra.

Pēc divgadīgā miera notecēšanas bija jāpieņem, ka ķēni-

ņam Ērikam būs tomēr jākaro ar krieviem. Ķēniņa dzimts-

zemes Somijā arī bija apdraudētas Livonijas dēļ. Zviedrijas ķē-
niņam tajā laikā Livonijā piederēja tikai Rēvele, bet viņš gri-

bēja izmantot miera stāvokli un tīkoja vēl pēc pilīm, pilsētām

un zemēm, kuras piederēja bijušam mestram un Polijas ķē-
niņam. Tādēļ izcēlās karš starp Zviedriju no vienas puses un
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Poliju un bijušo mestri no otras puses. Šis karš Livonijai at-

nesa daudz posta. Kamēr Zviedrija un Polija karoja, krievi

uzvedās klusu un atļāva abām valstīm rauties uz nebēdu

Livonijas piļu un zemju dēļ, jo krieviem bija vienalga, kas pa-

ņems pilis. Krievi domāja savu labumu gūt tad, kad abas val-

stis būs diezgan izkarojušās un nogurušas. Kura no valstīm

atradīsies maisā, tad to krievi gan paspētu izpurināt laukā,
kas beidzot arī notika. Divu gadu miers to visu sagatavoja un

palīdzēja krieviem izvest viņu nodomus.

Starp ķēniņu Ēriku un Lībeku arī izcēlās ļoti kaitīgs karš.

Ķēniņš, gribēdams piespiest Lībekas tirgoņus braukt uz Rē-

veli, bija licis nolaupīt veselu floti ar bagātīgu kravu, kura

bija ceļā no Narvas, lai tā kavētu Lībekas tirgoņu satiksmi

tieši ar Narvu. Ķēniņa Ērika prasība no Dānijas ķēniņa Fri-

driķa 11., lai viņa brālis hercogs Magnuss atdotu savas biska-

pijas un zemes zem Zviedrijas apsardzības, arī izsauca karu.

Karš vilkās ilgi. Livonijai šis karš atnesa ne mazumu ļaunuma
un pavājināja arī Zviedriju.

1561. gadā Lietavas firsts Nikolājs Radzivils,'' vienkār-

šās tautas saukts Radavils, ieradās Rīgā ar dažiem tūksto-

šiem jātnieku un apmetās uz pagrabnieku laukuma*), še

viņš palika dažas nedēļas, neuzsākdams nekā naidīga, šīs iera-

šanās iemeslis bija tas, ka Polijas ķēniņš gribēja caur Radzi-

vilu saņemt pārvaldīšanā mestra atdotās zemes un pilis. To

pašu viņš gribēja panākt arī Rīgā ar miermīlīgu pierunāšanu,
lai Rīga, ja viņa gribētu padoties zem ķēniņa apsardzības, pa-
dotos bez kādiem noteikumiem un ierobežojumiem un apstipri-
nātu to ar zvērastu.

Rīdzinieki gribēja padoties un zvērēt Polijas ķēniņam tikai

tajā gadījumā, ja svētās Romas valsts ķeizars, kuram viņi no

sākuma bija piederējuši, viņus galīgi atsvabinātu no sevis, ko

viņš vēl līdz šim nebija gribējis darīt.

Šo rīdzinieku noteikumu un ierobežojumu atcelšanu, lai

viņi galīgi atteiktos no Romas valsts un padotos vienīgi Polijai,

šinī brīdī Nikolājs Radzivils un vēlāk Chodkevičs un Lietavas

un Polijas kārtas ne vienreiz draudzīgi un ar draudiem gribēja

panākt, bet no tā nekas vēl nevarēja iznākt. Kad firsts Niko-

lājs Radzivils atradās nometnē, viņš augusta mēnesī apciemoja
arī Rīgu. Greznais jātnieku pulks, sastāvošs no dažādām sve-

šām tautām, kā armēņiem, turkiem, tatāriem, podoliešiem, krie-

*) ager cellarii — viņu pārvaldīja biskapa vīna pagraba pārzinis.
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viem, valachiem, daudziem poļiem un leišiem, katra tauta savā

nacionālā tērpā, ar saviem ieročiem un muziķu, parādījās uz

Rīgas ielām, šis pūlis izsauca izbrīnēšanos, ka kristīgas pil-
sētas Rīgas ielas tapa mīdītas no svešām barbaru tautām. Katrs

iedomājās tās briesmas, kādas varētu celties, ja šādas tautas

kādreiz pār viņiem valdītu vai arī aplenktu viņu kristīgo pil-
sētu. 1561. gada augusta mēnesī Rēvelē ar kādu sevišķu sli-

mību nomira kādi 2000 zviedru kareivju; šī slimība neķēra ci-

tus iedzīvotājus, ne jaunus, ne vecus. Paglabāja mirušos zvie-

drus Zvejnieku ciemā. Tas bija slikts pareģojums, ka zvie-

driem Livonijā nebūs daudz laimes. Nomira arī pirmais Zvie-

drijas gubernators Livonijā, brīvkungs Laurencs Flemings. Tā

sākās Zviedrijas nelaimes, kuras viņa piedzīvoja Livonijas dēļ.
1561. gada rudenī zviedri aplenca mūku klosteri Pādisu,

kurš bija labi nocietināts pret uzbrukumiem. Tiklīdz zviedri

parādījās un vēl nepaguva nemaz daudz šaut, mestra virsnieks

Engelbrechts Lipe visā ātrumā atdeva klosteri, kurš Pērnavas

landtāgā bija nodots Holšteinas hercoga Magnusa rīcībā. Zvie-

dri ieņēma klosteri un kādu laiku turējās pret mestri un her-

cogu.

1562. gadā ap Vasaras svētkiem Zviedrijas ķēniņš pavē-

lēja saviem kuģiem un galērām nolaupīt veselu Lībekas floti,
kura nāca no Narvas ar dažādām precēm. Dažus kuģus aiz-

veda uz Rēveli, dažus uz Zviedriju, šos kuģus Lībeka pie-

prasīja atpakaļ, bet ķēniņš Lībekas sūtņiem atbildēja, ka Rē-

vele atrodas tagad viņa apsardzībā un viņš apsolījis gādāt par

visu veco privilēģiju uzturēšanu. Rēveles osta un noliktavas

arī piederot pie vecām privilēģijām un preču noliktavām jābūt
tikai Rēvelē, bet ne Narvā. Lībekas sūtņi pārnāca mājās nekā

nepanākuši, bet ar sāpēm sirdī sajuta, ka tāda rīcība būs par

pamatu lieliem strīdiem.

1562. gadā ap Vasaras svētkiem Klauss Kristjernsens,

Zviedrijas augstākais karapriekšnieks, ar lielu karaspēku, no

jātniekiem un kājniekiem, smagiem un viegliem lielgabaliem,

aplenca Pērnavu un ieņēma viņu, atstādams viņai visas vecās

privilēģijas un brīvības. Ķēniņš dāvāja pilsētai visādu kara

materiālu, lielgabalus, pulveri, bumbas, un 10.000 Rīgas marku.

1562. gada rudenī Klauss Kristjernsens pēc dažu nedēļu

aplenkšanas un apšaudīšanas ieņēma arī Vitenšteinas pili. Jānis

Grots, pils komendants, nevarēdams sagaidīt palīdzību ne no

Polijas ķēniņa, ne no Kurzemes hercoga, no bada spiests, atdeva

pili zviedriem.
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1562. gada novembrī Somijas hercogs Jānis, Zviedru ķē-

niņa brālis, ceļodams caur Livoniju, ieradās Rēvelē ar savu sievu

Katrīnu, kuru kāzas bija tikko nosvinētas Lietavas Viļņā. Pēc

dažu dienu atpūtas viņi aizbrauca ar kuģi uz Abo. Tajā pašā
rudenī hercogs no Polijas ķēniņa saņēma kā pūra naudu Hel-

metes, Karksas un Ērģemes pili, kurām par pārvaldnieku her-

cogs iecēla kādu neīstu grafu Arcu.

1562. gada Ziemassvētku vakarā Meklenburgas hercogs

Kristofors incognito ieradās no Stokholmas Rēvelē un apmetās

kopā ar saviem sulaiņiem vienkāršā viesnīcā. Viņa incognito

tapa drīz atklāts, un hercogu noveda firstam pienācīgā vies-

nīcā.

1563. gada februārī krievi ar lielām grūtībām atņēma Po-

lijas ķēniņam ievērojamu tirdzniecības pilsētu Polocku. At-

ņemšana notika tajā laikā, kad ķēniņš Petrikavā apspriedās

ar Polijas un Lietavas kārtām. Arī Polijas ķēniņam nācās pa-

zaudēt savas pilsētas un zemes Livonijas dēļ. No tā laika, kad

viņš ņēma Livoniju savā apsardzībā, viņam bija arī jāņem da-

lība tajos sodības grūtumos, kuri bija nolemti Livonijai.

1563. gada vasarā sākās ilggadīgais karš starp Dānijas

ķēniņu Fridriķi 11. un Lībeku no vienas puses, un Ēriku XIV.

no otras. Karš ar Poliju arī vēl nebija izbeidzies, un pēc tam

iesāka karu Krievija pret Zviedriju un Livoniju. Gandrīz asto-

ņus gadus bez pārtraukuma karoja šie valdnieki ar Zviedriju.
Kara sākumā, 1563. gadā, Ēriks XIV. lika sagūstīt savu

brāli hercogu Jāni un viņa sievu un no Abo pilsētas atvest

Stokholmā un ielikt cietumā. Lai gan nozieguma nekāda ne-

bija, tomēr daži ļaudis aiz neprāta visādi zobojās par viņu.

Jirģens Persens, ķēniņa vieglprātīgais padomnieks, iecēlis tiesu

no saviem ļaudīm, apsūdzēja dievbijīgo hercogu izdomātās un

nepamatotās lietās. Lai gan nekā pierādīt nevarēja, tomēr ar

ķēniņa atļauju hercogu turēja cietumā, un ķēniņam tapa dots

padoms nonāvēt hercogu. Hercogs ar savu sievu pilnīgi ne-

vainīgi sēdēja cietumā. Hercoga kareivjus zviedrus arī notie-

sāja uz nāvi, bet vāci, kas kalpoja hercogam, dižciltīgi un vien-

kāršie ļaudis, tapa šausti briesmīgā kārtā. Starp viņiem bija arī

Tautenburgas brīvkungs Kristofors.

lemesls, kādēļ ar hercogu Jāni un viņa ļaudīm tā apgājās,

bija tas, ka hercogs tajā pašā laikā, kad iesākās karš ar Po-

liju, apprecēja Polijas ķēniņa māsu. Tādēļ arī hercogu apvai-

noja slepenos sakaros ar Polijas ķēniņu un sazvērastībā pret

Zviedriju, šīs aizdomas pavairoja vēl tas apstāklis, ka her-



94

cogam Jānim, kā Zviedrijas ķēniņa radniekam un firstam, bija

atļauts netraucēti aiziet no ienaidnieka zemes. Bet dievbijīgais

hercogs Jānis bija nevainīgs un viņu apvainoja bez kāda pa-

mata.

1563. gadā ap Jēkaba dienu Meklenburgas hercogs Kri-

stofors, kurš bija pievienojies ķēniņam Ērikam ar dažām no-

daļām vācu bruņnieku, kurus bija apsūtījis ķēniņš, iebruka

Rīgas biskapijā, kurā hercogs bija kādreiz par biskapa palīgu.
Bet šis uzbrukums beidzās viņam par sliktu. Kurzemes her-

cogs sagūstīja viņu un no Doles pils aizveda uz Poliju, kur

hercogs pavadīja gūstā vairāk kā 5 gadus. Tajā pašā laikā

ķēniņš Ēriks XIV. ieņēma arī Karksas pili, vienu no tām pilīm,
kuras hercogs Jānis bija dabūjis kā sievas pūra daļu, un kuru

aizdotās naudas dēļ Polijas ķēniņš bija atstājis kā ķīlu. Ne

Polijas ķēniņam, ne hercogam Jānim viņš nekā par to nebija

ziņojis, bet paturējis pili sev un Zviedrijai.

1563. gadā, 28. jūlijā, zviedri aplenca Hapsalas pili, kura

piederēja hercogam Magnusam, Dānijas ķēniņa brālim. Pēc 10

dienu apšaudīšanas, nesagaidījuši nekādu palīdzību, kapituls,

rāte, bruņnieki un pilsoņi, atdeva pili 7. augustā, izkaulēdami

sev dažādas privilēģijas. Baznīcu un pili zviedri galīgi izlau-

pīja un laupījumu aizveda uz Rēveli. Noņemtos zvanus Rēvelē

pārlēja smagos lielgabalos. Domkungus uz viņu lūgumu atlaida

brīvā un viņu mājās ievietoja karavīrus. Tādā kārtā šo Hap-
salas nešķīstības vietu izpostīja un Baala priesterus izdzina no

turienes. Tajā pašā laikā vācu un zviedru kareivji izpostīja

Hapsalas apkārtni un visu Vīku tā, ka nabaga zemniekiem pa-

šiem bija jāvelk arkls un sievām jāar, jo visi zirgi un vērši

bija nolaupīti. Rēveles rāte, visi vecākie un sabiedrība nopietni

aizrādīja gubernatoram grāfam Svantem, ka nevajadzētu šo

apgabalu postīt, jo viņš deva Rēvelei vajadzīgos pārtikas krā-

jumus, un kuram no abiem, Zviedrijas vai Dānijas ķēniņam
apgabals piekritīšot, tas kā uzvarētājs viņu saņemšot labā stā-

voklī. Bet šie aizrādījumi netapa klausīti. Tajā pašā laikā

Polijas ķēniņš bruņoja pret Zviedriju lielu karaspēku no vācu

un poļu kareivjiem, kuru starpā bija arī ievērojami kungi un

muižnieki, šo karaspēku apskatīja Kaunā Prūsijas hercogs,

markgrāfs Alberts. Zviedri bija daudzmaz dabūjuši zināt par

šo bruņošanos un steidzās ar artilēriju no Hapsalas uz Rēveli

atpakaļ. Tā kā poļu karaspēks kavējās ar uzbrukumiem, zvie-

driem radās drosme un viņi ar 6 smagiem un dažiem viegliem

lielgabaliem devās, aplenkt Lodes pili. Kad viņi bija nogājuši
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3 jūd2es no pilsētas, viņiem uznāca tādas bailes, ka atgriezās
ar visiem lielgabaliem atpakaļ Rēvelē. Lielgabalus uzstādīja
uz Tenisa kalna pils priekšā, līdz tam laikam, kamēr izzinātu

tālākus ienaidnieka nolūkus.

Tā kā nebija noskārstams, ko poļi grib darīt, bet viņiem
bez šaubām bija par visu laba izziņa, zviedri atkal devās ar

saviem lielgabaliem uz Lodes pili. Poļi izturējās klusi, jo viņu

mērķis bija atņemt lielgabalus. Beidzot zviedri bez bailēm no-

nāca pie Lodes pils, aplenca viņu un 8 dienas apšaudīja. Te

sākās poļu uzbrukums, kas zviedriem sāka iedvest bailes. Zvie-

dri saspridzināja dažus lielgabalus un bez kādas vajadzības me-

tās bēgt. leradās poļi un paņēma atstātos lielgabalus, dažus

veselus, dažus bojātus, pavisam 4 „mūķus", 1 „suni", 1 dzie-

dātāju", un aizveda viņus uz Rīgu. Lodes pils tapa atsvabināta,

bet zviedri pazaudēja savus lielgabalus bez kādas vajadzības,
jo briesmu nekādu nebija, tādēļ ka zviedru virspavēlnieka Ako

Bengtsona karaspēks bija tikpat liels, kā Kurzemes hercoga

poļu pulki. Bez tam zviedriem bija lielgabali, bet poļiem ne-

viena. Tas notika 1563. gada septembrī.
Kad poļi un zviedri rāvās ap Lodi, caur Vīku, ceļā no Arens-

burgas, nāca lepna krievu sūtniecība, kura pagājušā gadā bija
sūtīta uz Dāniju un tagad devās uz mājām. Sūtņus neaizturēja

ne viena, ne otra puse, tā ka viņi netraucēti turpināja savu

ceļu. Divi kristīgi valdnieki, kuri bija uzņēmušies Livoniju

sargāt pret krieviem, rāvās savā starpā, bet vecu vecais ienaid-

nieks gāja mierīgi caur zemi un pasmējās.

Šinī pašā laikā, kad poļi bija zemē un zviedri atradās vēl

pie Lodes, Kurzemes hercogs Gothards Ketlers nosūtīja dažus

no saviem bruņniekiem uz Lodes pili, kura piederēja zviedriem,

lai viņu ieņēmtu. Zviedri uzbrucējus bija noturējuši par sa-

viem ļaudīm un ielaiduši pilī. Kad viņi attapās, bija jau par

vēlu. Kurzemes hercogs tā tad bija kungs par Lodes pili. Tā

kā pils bija tāļu no viņa zemēm, nebija pietiekoši nostiprināta

un viņa kareivjiem arī ziemas sākšanās dēļ bija jādodas prom,

tad hercogs uzaicināja no Vīkas padzītos muižniekus atgriezties

no Sāmsalas atpakaļ un pārņemt sava pavēlnieka, hercoga Mag-

nusa, pili, ko muižnieki arī darīja. Bet drīz pēc tam ieradās

zviedri, atņēma pili, sagūstīja visus muižniekus un aizveda uz

Zviedriju, kur viņi redzēja, kas ir nelaime, no kā agrāk viņiem

bija maz jēgas bijis.
Kurzemes hercogam ceļā gar Pērnavu uzbruka daži zviedru

42 Poļi un zviedri pie Lodes pils.
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kareivji, kuri bija paslēpušies krūmos un biezokņos. Pilsgrāffs
Heinrichs Dons, jādams priekšgalā un nedomādams par brie-

smām, -tapa nošauts. Viņu pārveda uz Rīgu un tur paglabāja.

Hercogs labāk būtu pazaudējis visu laupījumu, ko bija guvis

pie Lodes, nekā Heinrichu Donu.

1563. gada septembrī Lībekas kuģi lielā skaitā devās uz

Narvu labās cerībās, kuras ceļā uz mājām iznīka, jo zviedri,

dabūjuši zināt par braucienu uz Narvu, sarīkoja 12 kuģus, lai

sagūstītu Lībekas kuģus, kas viņiem pa daļai arī izdevās pie
Gotlandes salas; lielākā daļa kuģu izbēga un devās atpakaļ uz

Narvu.

1563. gada rudenī neīstais grāfs Jānis Arcs, Somijas her-

coga ieceltais pilnvarnieks par ķīlu muižām Livonijā, gribēja
atdot krieviem Helmetes, Karksas, Ērģemes uti vēl citas pilis

ar to noteikumu, ka krievi atdos viņam par dzimtu vienu no

šīm pilīm un ņems savā apsardzībā. Šis neīstais grāfs starp
saviem apakšniekiem bija izpaudis nepatiesas ziņas, it kā viņu

hercogs Jānis Zviedrijā cietumā nogalināts. Ar šo viņš gri-

bēja savus apakšniekus padarīt par savas nodevības līdzdalīb-

niekiem. Bet kad nāca zināms viņa ļaunais nodoms un pama-

nīta krievu tuvošanās, neīsto grāfu sagūstīja un noveda uz

Rīgu, kur trešdienā pirms Ziemassvētkiem to saraustīja ar kar-

stām stangām un 4 reizes lika uz rata. Viņš bija apdāvināts
cilvēks un daudzi viņu ļoti cienīja kā kara mākslas pratēju;
viss tas pazemīgajam cilvēkam būtu nācis tikai par labu, bet

tas, kas pats sevi uzdod par to, kas nav, krīt kaunā.

1564. gada ziemā jaunievēlētais Zviedrijas karaspēka virs-

pavēlnieks Livonijā Heinrichs Klausens, Kankas bruņnieks, ap-

lenca Lodi un bez kādiem lielgabaliem, tikai ar ilgu aplenkšanu,

ieņēma viņu.
Šinī laikā kāds Livonijas bezdievīgs zemnieks un vergs uz-

deva sevi par Dieva pravieti. Viņš uzturējās no krieviem ie-

ņemtā apgabalā, pie nopostītās Kusalas baznīcas, un ņēmās pie-
runāt arī citus zemniekus nesvētīt vairs svētdienu, bet ceturt-

dienu. Par tādas svētīšanas iemeslu viņš uzdeva to, ka Dievs

reiz bijis ļoti grūtā stāvoklī un saucis visas nedēļas dienas pa-

līgā, bet neviena, izņemot ceturtdienu, nav ieradusies; tādēļ
arī ceturtdiena jāturot augstāk nekā citas dienas. Vientiesīgie

zemnieki, ne tikai tajā apgabalā, bet arī visā Igaunijā līdz šai

-dienai piekrīt šādam uzskatam. Te nu redzams, kā agrākie

Livonijas kungi, valdnieki un mācītāji ir savus nabaga zem-

niekus mācījuši Dievu atzīt, viņa vārdu turēt un prast piecus

galvenos kristīgas ticības katķisma gabalus. Tādēļ ne bez
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iemesla nama kungs no nama turētājiem tagad prasa atbildē-

šanu.

1564. gada decembrī Bādenes markgrāfs Kristofors ar savu

sievu Ceciliju, Zviedrijas ķēniņa māsu, no Stokholmas ieradās

Rēvelē. Tā kā bija jau vēla nakts, tad viņi izkāpa malā Zvej-
nieku ciemā, kur pie kāda zvejnieka palika par nakti. Nā-

košā dienā viņus ar lielu godu noveda Rēvelē, kur viņi, laiku

pa laikam uzturēdamies arī Pādisā, palika līdz vastlāvim un

tad caur Livoniju atgriezās savā zemē, 1565. gadā.
1565. gadā, 1. pēcliedienu svētdienas naktī uz pirmdienu,

daži bruņnieki ieņēma Pērnavu. Viņi bija agrāk bijuši Zviedri-

jas ķēniņa dienestā, tad atlaisti, bet nebija dabūjuši visu algu.
Šie bruņnieki nodevīgā kārtā bija pārsteiguši kādus 100 zviedru

kareivjus un viņus zvēriski nogalinājuši, — dažus pat gultās pie
sievām un bērniem. Andrēju Persenu, ķēniņa pilnvarnieku, viņi
noveda gūstā uz Poliju. Šis nodevības darbs norisinājās tā:

Atlaisto karavīru viena daļa atgriezās Rīgā, bet otra palika

Pērnavā, lai varētu negaidot pilsētiņu atņemt zviedriem. Tā-

dēļ Pērnavā palikušiem vajadzēja izzināt, pie kā glabājās to

vārtu atslēgas, kuri vistuvāk pie pils. Kad atslēgas būtu jau

rokā, tad zināmā naktī ierastos arī Rīgas biedri. Pērnavā pa-

likušie uzzināja, ka atslēgas glabājas pie Klausa Cintes un ka-

rājas katru nakti pie viņa gultas. Viņi izdomāja sarīkot pie
Klausa Cintes atvadīšanās mielastu 1. pēclieldienu svētdienā

un ielūgt ievērojamākos pērnaviešus un zviedru priekšniecību.

Mielasts bija lielisks, un ielūgtie samaksāja par viņu ar savu

galvu. Kad mājas tēvs un viesi labi bija sadzērušies, katrs

devās mājās un likās gultā, nenojauzdams nekā ļauna. Bet

Jūdasa puiši nedomāja par miegu. Viņi sameklēja visā steigā

atslēgas, kuras karājās pie saimnieka gultas, lai ielaistu savus

biedrus, kuri bija pasūtīti uz šo nakti. Vārtus atvēra un ielaida

viņu draugus, kuri bija nojājuši no Salacas līdz Pērnavai kādas

12 jūdzes. Pērnavā sacēlās liels tracis. Ļaudis, pamodušies no

miega, nezināja kas notiek. Vāciem teica, lai viņi uzturoties

mierīgi, viņiem nekas ļauns nenotikšot, tikai zviedri netikšot

saudzēti. Kad zviedri to nomanīja, viņi sāka no pils ar liel-

gabaliem šaut pūlī un starp citiem nogalināja arī jātnieku virs-

nieku Konrādu Endi. No šāvieniem aizdegās daudzas mājas

pilsētā. Pils turējās 6 nedēļas. Tā kā palīdzības Zviedrijas
ķēniņš nevarēja sniegt, jo bija karš ar Dāniju, tad pils padevās
Vasaras svētku vakarā ar visiem lielgabaliem, kuri bija atvesti

no Zviedrijas. Tie paši Pērnavas kareivji ieradās arī pie Rē-

veles un apmetās 3 jūdzes no pilsētas pie Tedves tilta. Ap-
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kārtnei viņi nodarīja lielu postu un parādījās arī pie pašas

pilsētas. Sadursmes vilkās tik ilgi, kamēr nebija no Zviedrijas
ieradies jātnieku virsnieks Anderss Nilsons ar 600 jātniekiem

un vienu kājnieku nodaļu. Tad Pērnavas kareivji aizgāja sa-

vākt sev palīgus.

1565. gada 11. augusta priekšpusdienā tie paši Pērnavas

kareivji atkal ieradās pie Rēveles ar 4 nodaļām kareivju un

27 landsknechtiem. Viņi apmetās pie augšējām dzirnavām

ozolu birzī, ar nodomu izmērdēt Rēveli. Bija ieradušies vēl

divas jaunāku karavīru nodaļas*), kuru priekšnieks bija Kas-

pars Oldenboks. Starp šīm 4 nodaļām viena bija arī Kur-

zemes muižnieku nodaļa, kuru bija apbruņojis Holšteinas her-

cogs Magnuss. Visās 6 nodaļās kopā bija 1000 jātnieku un

27 landsknechti. šāds karaspēks gribēja izdzīt zviedrus no Li-

vonijas un stājās pie Rēveles apšaudīšanas, kur atradās 800

vācu un zviedru bruņnieku un trīs nodaļas vienkāršu kareivju,
neskaitot iedzīvotājus. lenaidnieks, nonācis pie Rēveles, uzcēla

ozolu birzī pie augšējām dzirnavām dēļu teltis, kurās ierīkoja
ērtas gultas. Pakāruši šautenes pie sienas tie tūlīt stājās pie

lopu kaušanas, it kā būtu jārīko pazīstamās Livonijas kāzas

vai kristības. Un viņi gribēja ieņemt labi nocietināto pilsētu,
kuru bez grūtībām neieņemtu pat varens valdnieks ar daudz

tūkstošiem karaspēka. Šie kareivji ieradās sestdienā, nolikās

mīkstās gultās uz guļu, bet pirmdienas rītā viņus pavisam ne-

laikā uzmodināja gubernators Heinrichs Klausens, pie kam arī

zviedru pusē nebija bez zaudējumiem. Kad Pērnavas un Kur-

zemes kareivji bija padzīti, zviedri droši saka izlaupīt nometni.

Zviedru rokās nāca daudz šauteņu, ar sudrabu izgreznotu dunču

un apkaltu ieroču, un visādu bruņu, daudz zirgu un ļoti daudz

kurzemnieku un latviešu vāģu, piekrautu ar dažādām pārtikas
lietām. Pa to laiku vienas jātnieku nodaļas priekšnieks, Hein-

richs Dikers, atgriezās ar saviem ļaudīm nometnē, uzbruka

zviedriem, nogalināja ap simtu cilvēku un atsvabināja tos 27

landsknechtus, kuri bija ielenkti nometnē pie augšējām dzir-

navām. Kad Pērnavas un Kurzemes ļaudis bija prom, tad zvie-

dri tikai īsti ķērās pie laupīšanas un guva lielu laupījumu. Vien-

kāršiem strādniekiem bija daudz pūļu, lai savāktu nokautos vēr-

šus, aitas un cūkas, visu, kas bija sagatavots jautram mie-

lastam, kuru izjauca Heinrichs Klausens. Daudz pūļu bija arī

rātskungu zirgiem, lai novāktu kritušos Pērnavas un Kurzemes

*) des sint dar noch twe jungen gewesen
— ļoti neskaidra vieta, kura

grūti tulkojama.
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kareivjus bedrēs. Kaspars Oldenboks pie šī slaktiņa nebija

klāt, viņam bija jāierodas tikai nākošā otrdienā ar 60 jātnie-
kiem. Tūlīt pēc šīs uzvaras Heinrichs Klausens, dzīdamies ie-

naidniekam pakaļ, apmetās pie Sipas ciema. Tur bija laba

pozicijas, un pērnavieši neuzdrošinājās uzbrukt. Zviedri no sa-

vas puses apšaudīja ienaidniekus ar vienu lielgabalu un ar pirmo
šāvienu ķēra jātnieku virsnieku Kasparu Oldenboku. Tā kā

Kaspars Oldenboks bija pagalām, viņa ļaudis galīgi izklīda. Tā

beidzās šis bruņnieciskais karš. Šī kara cēlonis bija tas, ka

zviedri bija atņēmuši valdības grožus veciem valdniekiem, kuri

nebija pratuši pienācīgi valdīt. Starp tādiem no amata atstā-

dinātiem bija arī Kaspars Oldenboks, kurš nu gribēja atrieb-

ties par nodarīto pārestību un pats sevi atkal iecelt amatā.

Viņš bija savācis jaunos Livonijas muižniekus, dažus Rēveles

un citurienes pilsoņu dēlus, kā arī ārzemniekus. Viņš bija tos uz-

aicinājis aizstāvēt veco Livonijas brīvību, būtu gan jāsaka, pat-

vaļību, kuru viņi lietoja bez kādas ierobežošanas vecās valdības

laikā, un izdzīt no zemes zviedrus, kuri nopietni bija stājušies

pie zemes pārvaldīšanas, atņemt Rēveli, izdalīt savā starpā

muižas un valdīt tā, kā to bija jau darījuši Pērnavas bruņ-

nieki, bez ibailēm no atbildības augstākai valdībai. Bet nav ie-

teicams muļķiem dot olas izperināt, jo viņi tās sasitīs, kā tas

jau bija noticis ar Pērnavas bruņniekiem. Viņi bija jau pie-

rādījuši savas valdīšanas spējas Polijas ķēniņa vārdā ar savu

bramanīgo dzīvi un muižu dalīšanu savā starpā, ar jaunu muiž-

nieku un pilsoņu pierunāšanu pievienoties viņiem un uzbrukt

Rēvelei, tādēļ ka viņa prata cienīt zviedru valdību. Viņu rī-

cība Vīkā un Harijā, kuras tak bija viņu dzimtene, un arī

citur, bija tikai laupīšana un postīšana. Un tas tikai tādēļ,
ka šīs zemes pievienojās Zviedrijai. Viņi netaupīja ne drau-

gus, ne radiniekus, izlaupīja viņu muižas un pašus aizveda uz

Pērnavu, lai atsvabinātu tikai pret labu izpirkšanas naudu. Un

tas viņiem bija jācieš tādēļ, ka bija Zviedrijas piekritēji.
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Tajā laikā daudzi Livonijas iedzīvotāji bija tik akli, ka

domāja ar savu naidu pret Zviedriju izpelnīties ļaužu uzslavu.

Savā naidā viņi uzbruka Rēvelei, laupīja paši savā dzimtenē

un nelika miera Zviedrijas ķēniņam. Bet pēc nedaudz gadiem
šiem tēvijas lietas jaucējiem krievi atdarīja acis. Tikai tad

viņi redzēja, kas bija izdarīts.

Ne tikai jaunā paaudze, bet arī vecāki ļaudis Rīgas bīska-

pijā, Kurzemē, Sāmsalā un kaimiņu pilsētās, zem Dānijas un

Polijas valdības, bija nikni uz Rēveli, tādēļ ka viņa atradās

zem Zviedrijas, un viņi vēlējās, lai viņa būtu labāk zemē no-

grimusi ; viņi pareģoja visu ļaunu pilsētai nākotnē. Paši vjņi
jutās drošībā un labos apstākļos, tā ka pat atklāti liecināja,
ka viņiem labi klājoties zem Polijas un Dānijas apsardzības,

un lai Dievs rēveliešiem esot žēlīgs. Bet neilgi tā gāja, un

nabaga ļaudis piedzīvoja citādus laikus.

1565. gada vasarā krievi pa otrai reizei aizveda visus vā-

ciešus no Tērbatas uz Maskavu, bīdamies no vācu viltības, lai

viņi nesarīkotu tādu pašu nodevību, kā tas bija noticis Pērnavā.

Tāpat arī no Vitenšteinas zviedri izdzina dažus pilsoņus tādēļ,
ka viņi nebija īsti Zviedrijas piekritēji un viņus turēja aizdomās

Pērnavas lietas dēļ.
1565. gada rudenī zviedri pārsteidza Pērnavas pils bruņ-

niekus; muižniekus un vienkāršos un noveda viņus uz Rēveli.

Viņus apvainoja Zviedrijas ķēniņam dotā zvērasta neturēšanā.

Dažus atsvabināja, dažus pakāra. Jirģenu Dūvi*) no Hage-
veides un Otomāru Ropu, kā muižniekus, notiesāja ar zobenu.

Tajā pašā laikā zviedru kareivji sagūstīja uz Dago salas Sām-

salas bruņniekus un lielā līgsmībā noveda uz Rēveli.

1566. gada ziemā Heinrichs Klausens, Konkas bruņnieks
un Livonijas gubernators, aplenca Pērnavu. Viņš gribēja iz-

mēģināt savu laimi bez lielgabaliem, tikai ar aplenkšanu vien,
bet līdz gavēņa vidum vēl nekā nepanācis, viņš aizgāja, un

Pērnavas apkārtnes zemes samaksāja šo neveiksmi. Pēc tam

Heinrichs Klausens ar savu karaspēku pārcēlās uz Sāmsalu,

*) Taube.
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izpostīja salu, nodedzināja Arensburgas miestu un atgriezās
ar lielu laupījumu. Pirmo reizi Sāmsala piedzīvoja kara brie-

smas. Par iemeslu nebija karš starp Zviedriju un Dāniju vien,
bet arī tas, ka hercogs Magnuss bija sūtījis vienu nodaļu bruņ-
nieku uz Rēveli, kā arī Arensburga bija vēl parādā nodevas par
nededzināšanu (brandtschattinge).

Kāmēr zviedri laupīja un dedzināja Sāmsalā, poļi ieradās

pie Pērnavas. Kad viņi redzēja, ka zviedru pie Pērnavas nav

un viņi uzbrukuši Sāmsalai, viņi devās zviedriem pretīm un

atņēma laupījuma lielāko daļu. Nodarījuši arī Vīkai lielus zau-

dējumus, poļi atgriezās uz mājām. 1566. gada pavasarī Rēvelē

no jauna parādījās mēris, kurš bija sācies jau pagājušā gada
rudenī. Mēris plosījās ne tikai pilsētā, bet arī uz laukiem. No-

mira daudz muižnieku un vienkāršu ļaužu un daudz zviedru

kareivju Rēveles pilī. Daudz pilsoņus ar sievām un bērniem,
kuri uz laukiem bija glābiņu meklējuši, pārveda pilsētā slimus

un nomirušus.

1567. gada ziemā jaunievēlētais Zviedrijas karaspēka virs-

pavēlnieks Livonijā, Klauss Kursels, uzbruka Limbažu miestam

Rīgas biskapi jā, pārsteidza tur atrodošos poļus un nogalināja
dažus. Viņš nodedzināja miestiņu un guva lielu laupījumu. Tas

poļiem ļoti nepatika, un poļu karaspēka virspavēlnieks Nikolājs

Tolvenckis, pastiprinājis savu karaspēku ar dažiem tūkstošiem

vācu un poļu, devās atriebt zviedriem to kaunu, kuru viņi bija

nodarījuši poļiem pie Limbažiem.

Rēveles gubernators Heinrichs Klausens un virspavēlnieks
Klauss Kursels ar labi apbruņotu karaspēku devās poļiem pre-

tīm. Abi karaspēki satikās pie Runaferas dzirnavām uz Vīkas

robežām un uzsāka kauju. Pēc vairākām sadursmēm poļi ar

savu pārsvaru piespieda zviedrus bēgt un guva uzvaru. Visi

zviedru bruņnieki bēga un bēgšanu apgrūtināja dziļš sniegs.

Aizbēgdami viņi pameta grūtā stāvoklī zviedru un vācu lands-

knechtus, kuri dziļā sniega dēļ nekur nepaspēja bēgt. Poļi dzi-

nās vispirms zviedru bruņniekiem pakaļ un daudzus nogalināja

un sagūstīja. Gūstā krita jātnieku priekšnieks Jānis Maidels-

Vollusts. Pārējie tikai ar mokām izglābās. Zviedru un vācu

kareivju stāvoklis dziļā sniega dēļ bija ļoti grūts. Viņiem ne-

bija kur slēpties. Poļi šāva viņus, dūra, nosita un ņēma gūstā,

un kopā ar virsniekiem visus lielā barā aizveda uz Poliju. Rē-

veles vācu kareivji bija ieņēmuši kādu zemnieka sētu, bet poļi

apšaudīja viņus ar smagiem lielgabaliem, tā ka viņiem bija jā-

43 Mēris atkal piemeklē Reveli.
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padodas. Viņus kopā ar zviedriem noveda uz Lietavu un Poliju.

Poļi paņēma arī Rēveles pilsētas un Zviedrijas karogu un aiz-

veda uz Viļņu. Šinī kaujā zviedri pazaudēja pāri par 2000 vīru.

Ne mazums krita arī poļu. Tas notika 1567. gadā, 3. februārī.

Pēc uzvaras poļi izlaupīja un izdedzināja Vīku un Hariju līdz

pat Rēvelei. šī divu valdnieku kauja un skrāpēšanās nāca par

labu tikai krieviem, kuri ļāva viņiem cīnīties līdz nogurumam.

Krievi nogaidīja izdevīgu brīdi, lai aizvestu līgavu, pēc kuras

tik ilgi bija tīkojuši.
1567. gada Vasaras svētku nedēļā Lietavas vaivads Kot-

kevičs ar daudz tūkstošiem poļu un leišu ieradās pie Rīgas un

uzcēla blanku mājas pie Daugavas, kur kuģiem bija jāiet ga-

rām. Tā viņš domāja piespiest Rīgu pieņemt viņa priekšliku-
mus. Rīdzinieki nelikās ne zinot par viņa draudiem, bet izgāja

no pilsētas un iedrošinājās mēroties ar viņa spēkiem. Kad rī-

dziniekiem nekā nevarēja padarīt, tad viņš, atstādams Rīgu, iz-

laupīja Rīgas apkārtnes iedzīvotājus.
1567. gadā ap Vasaras svētkiem Zviedrijas ķēniņš Ēriks,

uz sava sekretāra Jirģena aplamu pamudinājumu, lika pasle-

pus noslepkavot Upsalā grāfu Svanti Stūri, viņa divus dēlus,

Nikolāju un Ēriku, un ļoti daudzus bruņniekus un muižniekus,
itkā viņi būtu sarīkojuši sazvērastību pret ķēniņu. Pēc šī no-

tikuma ķēniņš Ēriks sajuka prātā. Pēc izveseļošanās viņš ļoti

nožēloja šo lietu un savās bēdās izlaida savu brāli, hercogu Jāni,

no cietuma.

1568. gadā ap Sveču dienu Rēvelē ieradās kuģis no Vāci-

jas, uz kura atradās arī vācu sievietes. Tas bija tāds liels brī-

nums Livonijā, kāds nekad nebija redzēts, jo ap šo laiku mēdz

būt visstiprākais sals. šī kuģa pienākšana ārpus kuģniecības
laika bija notikusi tādēļ, ka vasarā un rudenī dāņu, Lībekas

un Dancigas laupītāju kuģi traucēja satiksmi ar Rēveli, tā ka

tirgoņiem ārpus kuģniecības laika ar lielām briesmām bija jā-

pelna dienišķa maize. Tā gada pavasarī 12 Dancigas laupītāju

kuģi, Polijas ķēniņa vārdā, ieradās pie Rēveles un izmeta en-

kurus pie Nargenas salas, lai kavētu tirdzniecību ar Narvu un

Rēveli. šie laupītāju kuģi prasīja no Rēveles atpirkšanos no

dedzināšanas, kas netika pildīts. Gandrīz pusvasaras palika viņi

pie Rēveles. Beidzot uzzinājuši, ka Zviedrijas ķēniņa kuģi tu-

vumā, viņi aizbrauca uz Dancigu. Zviedru kuģi dzinās viņiem

pakaļ līdz pat Dancigas reidam un sagūstīja dažus no viņiem.
Zviedru kuģi, skaitā 18, ieradās atpakaļ Rēveles reidā, un kāds

Rēveles rātskungs nosūtīja admirālim dažus barotus vēršus,
vīnu un alu.
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1568. gadā ap Jēkaba dienu šie paši kuģi Klausa Kurseļa
vadībā brauca uz Sāmsalu, lai ieņemtu Zonenburgas pili, kura

senāk bija labi nostiprināta. Šo pili neilgi atpakaļ Dānijas ķē-

niņa pilnvarnieks Kristafors Valkendorfs bija licis nojaukt un

nodedzināt. Arensburgas iedzīvotājiem bija pils žēl un viņi gri-
bēja pili atkal uzcelt, ko arī daudz maz bija jau sākuši. Pilī

bija jau ielikts garnizons, un kāds domkungs no Hapsalas, Rein-

holds Scoja, bija pils priekšnieks. leraudzījis 18 zviedru kuģus
un kājniekus, lielās bailēs atdeva viņš pili zviedriem, kuri pēc
tam pili labi nostiprināja.

1568. gadā Ēriks XIV. salaulājās ar savu konkubini Ka-

trīnu, vienkāršu ļaužu meitu. Tajā pašā dienā salaulājās arī

ķēniņa māsa Sofija ar Saksijas un Engernas hercogu Mag-

nusu, un vienā dienā tapa svinētas divējas kāzas. Tā vien-

kāršu ļaužu meita sēdēja augstāk par ķēniņa meitu, kas ķēniņa
brāļiem, hercogiem Jānim un Kārlim, ļoti nebija pa prātam,
jo viņu ķēnišķīgais brālis ar tādu rīcību bija nodarījis kaunu

un pazemošanu visiem radiem, Zviedrijas troņam un visām diž-

ciltīgām dzimtām. Uz kāzām abi brāļi nebija ieradušies, bet

vienojušies atriebt savam brālim par nodarīto kaunu. Viņiem
piebiedrojās arī divi ievērojamākie Zviedrijas vīri: Stens

Eriksens, viņu mātes brālis un Turss Bjelke, nonāvētā grāfa
Svanta Stūres meitas vīrs. Hercogs Kārlis devās uz Vadstenas

pili un ieņēma viņu. Ķēniņa karaspēks, kurš bija bruņots pret

dāņiem, arī pārgāja sazvērnieku pusē, bet ar Dānijas ķēniņu
tapa noslēgts pamiers. Kad šis karaspēks ieradās pie Stokhol-

mas, ķēniņa galma ļaudis, kareivji un uzticami sulaiņi arī pa-

slepšus pārgāja hercogu pusē. Ķēniņam Ērikam galva sāka

griezties riņķī no rūpēm un bailēm. Kad abu hercogu karaspēks
ieradās pie Stokholmas, un ķēniņš Ēriks kopā ar Jirģenu Per-

senu no ,/trīs kroņu" pils torņa noraudzījās viņā, tad Persens

teica: „Ja majestāte toreiz, kad hercogs Jānis bija mūsu varā

būtu atļāvis viņa galvu nolikt pie majestātes kājām, tad viņš
mūs tagad nevarētu aplenkt." Uz to Ēriks atbildējis : "Jirģen,
tev taisnība".

Pēc dažu nedēļu aplenkšanas, Miķeļa dienā 1568. gadā,

pilsoņi atdeva hercogiem pilsētu. Kad hercogi gāja pilsētā, viņu
mātes brālis Stens Eriksens uz ķēniņa pavēli drūzmā tapa no-

durts. Ķēniņš padevās savam jaunākam brālim hercogam Kār-

lim un izlūdzās ķēniņam pienācīgu cietumu. Visi kareivji, vāci

un zviedri, kā arī abi hercogi, visu vainu uzvēla Jirģenam Per-

senam un prasīja, lai viņu sauktu pie atbildības kā musinātāju.
Beidzot ķēniņš tam piekrita, cerēdams, ka ar to izbeigsies
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viss strīdus. Jirgenu Persenu ķēniņš izdeva, un viņu notiesāja
uz nāvi, kā nodevēju, musinātāju, slepkavu, laulības pārkāpēju
un zagli un lika 4 reizes uz rata. Viņš teicis, ka lai ņemot viņu
par piemēru, kā nevajagot paļauties uz ķēniņiem un firstiem

vairāk kā uz Dievu. Pēc ķēniņa Ērika ieslodzīšanas cietumā

viss nemiers beidzās, un valsts kārtas izvēlēja hercogu Jāni

par ķēniņu.
1568. gadā ap Bērtuļa dienu zviedri kopā ar Harijas un

Vīkas muižniekiem uzsāka cīņu ar Pērnavas bruņniekiem, kuri

pastāvīgi laupīja Harijā un Vīkā, tā izpostīdami zemniekus.

Pērnavieši pārsteidza zviedrus un piespieda viņus bēgt, lai gan

arī pērnavieši ļoti dabūja ciest. Pērnaviešu jātnieku virsnieku

Heinrichu Dikeru nošāva un zviedru virsnieku Ansi Boju sa-

gūstīja. Bet Harijas muižnieku nodaļa visvairāk bija cietusi,

pie kam pērnaviešu daļās bija Harijas muižnieku tuvākie radi-

nieki. Tajā pašā rudenī pērnavieši atkal bruņojās pret zvie-

driem. Tā kā Zviedrija atradās nenomierinātāstāvoklī, tad viņa
noslēdza ar pērnaviešiem pamieru. Tā kā ar zviedriem bija

miers, pērnavieši pie tās pašas bruņošanās iebruka krievu ap-

gabalā, Virijā, pārsteidza krievus, nogalināja dažus un dažus

saņēma gūstā. Pārstaigājuši visu apgabalu, viņi nonāca pie

Vezenbergas miestiņa un galīgi viņu nodedzināja. Mājās viņi

pārnāca ar lielu laupījumu, šīs dzīres bija jāsamaksā vietējiem

zemniekiem, kurus krievi mocīja nedzirdētā kārtā.

1568. gadā ap Mārtiņa dienu jaunizvēlētais ķēniņš Jānis

111. atsūtīja uz Rēveli jaunu gubernatoru, Morbijas brīvkungu
Gabrielu Kristjersenu*), kuram bija jāpaziņo ķēniņa un her-

coga Kārļa vārdā tie iemesli, kuru dēļ ķēniņš Ēriks sagūstīts
un atcelts no troņa. Svarīgākie iemesli bija sekošie: 1) Ķēniņš
Ēriks savu brāli Jāni un viņa sievu nevainīgus turējis viņiem

nepiemērotā cietumā Grifsholmā. 2) Briesmīgās Upsalas slep-
kavības viņam nav pieticis; Jirgenam Persenam ķēniņš pa-

vēlējis likt hercogu Jāni cietumā nodurt un viņa sievu izdot

Maskavas sūtnim, kurš veselu gadu gaidījis Stokholmā, lai aiz-

vestu viņu uz Maskavu, kas, paldies Dievam, nav noticis. 3) Ķē-
niņš Ēriks gribējis arī atņemt Jānim tēva Gustava atdoto So-

miju un piešķirt viņam kādu izpostītu apgabalu Livonijā, pre-

tēji visām divu brāļu attiecībām. 4) Ķēniņš bijis nodomājis

nogalināt ne tikai hercogu Jāni un tuvākos radiniekus, bet iz-

kaut arī visus Zviedrijas muižniekus, ko viņš jau pierādījis ar

grāfa Svantes, viņa bērnu un dažu citu bruņnieku iznīcināšanu.

*) Oksenstjernu.
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5) Ķēniņš Ēriks aiz vieglprātības un valsts labuma neizpra-
šanas, savai ciltij par mūžīgu kaunu, salaulājies ar sava vien-

kārša apakšnieka meitu, paceldams viņu pretēji visai godbijī-
bai un cilvēciskai saprašanai ķēnišķīgā godā. 6) Lai gan ķē-
niņš Ēriks toreiz pēc Upsalas slepkavības bija devis savu ķē-
nišķīgo vārdu, ka sodīs Jirgenu Persenu kā pienākas, tomēr

ķēniņš savu vārdu un solījumu ne tikai nav turējis, bet iecēlis

Persenu agrākā godā un stāvoklī, klausījies viņa padomus, no-

stādīdams citus vīrus valstī zemāk par Persenu, kurš inscenē-

jis ne tikai Upsalas slepkavību, bet iezomājis vēl nedzirdētus

mocīšanas daiktus, ar kuriem viņš necilvēcīgā kārtā licis mocīt

muižniekus, svešus un vietējos, kā ar sakarsētu vīnu, kuru licis

dzert no karstiem kausiem v. t. t., tā ka viņi šo mocību spiesti
izteikuši nekad nenotikušas lietas. Daudz citu, kuru vārdi nezi-

nāmi, ar sasietām rokām un kājām, viņš licis mest upēs; cie-

tumos licis pakārt ieslodzītos un izgriezis lietu tā, itkā viņi paši
būtu to darījuši izmisumā. Beidzot, viņš visādi centies iznī-

cināt firstus un muižniekus, šī nolūka izvešanai viņš pasūtī-
jis lielu vairumu zelta ķēžu, lai ar to piedabūtu savus palīgus
pie hercogu un muižnieku noslepkavošanas pa kāzu laiku, kam

Visaugstākais Dievs nav atļāvis notikt.

1569. gada gavēnī Jānis Dūve no Firas un Elerts Krūze no

Keles, divi Livonijas muižnieki, krievu uzticības vīri, atsūtīja
Rēveles rātei rakstu un prasīja, lai viņa nosūtītu dažus rāts-

kungus uz Vezenbergu, jo viņiem esot kas tāds sakāms, kas

nākšot Rēvelei un visai zemei par labu. Par šo lietu lai ciešot

klusu, lai zviedri nedabūtu zināt. Tā kā tādas lietas nav izda-

rāmas paslepus, tad viens rātskungs atklājis zviedriem šo rakstu

un lūdzis, lai zviedri arī sūtot no savas puses divas personas

kopā ar rātes sūtņiem uz Vezenbergu, uzklausīties Dūves un

Krūzes priekšlikumu. No zviedru puses sūtīja Didriķi Kaferu

un Heinrichu Ruti, un no pilsētas — rātes biedrus Konrādu De-

linghauzenu un Fridrichu Zandstēdu. Kad šie delegāti 5. aprilī
ieradās Vezenbergā, viņi izlikās, ka tie sūtīti tikai no pil-
sētas puses. Jānis Dūve un Elerts Krūze visiem spēkiem
ieteica viņiem šādu lietu: „Visiem tagad, dievamžēl, skaidri

zināms, ka Livonija, mūsu mīļā tēvija, iekšējo strīdu, valdnieku

nevienprātības, kā arī karu dēļ ar krieviem, kuru cēlonis bija

solījumu nepildīšana, un kuri ilga vairāk kā 12 gadus no vietas,
ir atradusies galējā postā un peldējusi asiņu jūrā, un arī vēl

tagad atrodas tādā pat grūtā stāvoklī. No visiem ār- un iekš-

zemes valdniekiem viņa ir atstāta bez palīdzības. Bet mēs zi-

nām noteikti, ka Krievijas cars, kā Livonijas zemju dzimts-
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firsts un valdnieks, cik tur arī vēl būtu palicis pāri piļu, pil-
sētu un miestu, galīgi ir apņēmies ar savu lielo varu visu ap-

vienot zem savas valdības. Un no šī nodoma viņš nekad neat-

teiksies. Aiz kristīgās līdzcietības un mīlestības uz mūsu tēviju
mēs vienmēr esam lūguši Visaugstāko dot mums padomu, kā lai

varētu izbēgt lielo asins izliešanu nākotnē un atdot nabaga ļau-
dīm mieru un labklājību. Visžēlīgais Dievs mums ir atklājis
tādus līdzekļus un ceļus, ar kuriem galīgi var novērst ne tikai

nākotnes nelaimes, karu un asins izliešanu, bet arī citas nepa-

tikšanas. Visa Livonija, un sevišķi Rēvele, nāktu tad pie nedzir-

dētas brīvības un labklājības. Mēs no visas sirds vēlējamies

pārrunāt šo svarīgo lietu ar dažiem uzticamiem un mūsu no-

lūkiem derīgiem vīriem no godājamās Rēveles rāts vidus. Kad

nu jūs esat ieradušies uz mūsu raksta pamata, mēs gribam jums
atgādināt, lai jūs labāk izprastu lietas svarīgumu, kādu pa-
līdzību un aizsardzību mūsu zemei grūtos brīžos ir sniedzis svē-

tās Romas valsts vācu tautas ķeizars. Daži reichstāgi tak bija
sasaukti šīs lietas dēļ, izdots bija arī daudz naudas, bet pa-
nākums bija tik tas, ka nosūtīja dažus sūtņus pie Krievijas
cara. Livonijas labā netika nekas darīts, un sūtņi atnesa at-

bildi, ka Krievijas cars esot spiests karot ar Livoniju, jo Li-

vonija esot viņa vecu vecais mantojums un viņš nevarot agrāk
rimties, kamēr nebūšot viņu dabūjis zem savas varas. Tādēļ
cars arī prasot, lai sv. Romas valsts ķeizars galīgi atsakoties

no Livonijas. Pēc tādas atbildes tad arī nolēma nākotnē Livo-

nijas lietās neiemaisīties. Jūs arī labi zināt, ka Livonijas kār-

tas lūdza palīdzību no Dānijas ķēniņa pret Krievijas caru, bet

arī Dānijas ķēniņš negribēja un nevarēja sākt karu ar caru.

Tāpat arī tagadējais Dānijas ķēniņš sev un savam brālim her-

cogam Magnusam izdabūja mi- ra līgumu ar to stingro notei-

kumu, ka viņi Livonijā neieņems nevienas pilsētas vai miesta

ar varu vai līgumu ceļā. Viņiem jāpateicas Dievam, ka uz tā-

diem nosacījumiem vēl izdevās noslēgt mieru.

Nav arī noslēpums, kādu palīdzību un mieru Polijas ķēniņš
devis Rīgas biskapijai, kur ļaudis vairāk apspiesti nekā apsar-

gāti, kur viņiem jācieš no poļu pārgalvības visādi apkauno-
jumi un nelietības. Un poļi tak grib, lai viņus sauc par labiem

kristīgiem ļaudīm, viņi krievus tur par pagāniem un barba-

riem. Bet teicamais krievu cars necieš tādas nelietības savā

zemē, bet soda ar augstākiem soda mēriem. Bez tam Polija, par

ļaunu visai kristīgai pasaulei, noslēgusi mūžīgu mieru ar kri-

stīgo senseno ienaidnieku — turkiem. Polijas ķēniņš apmēram

pirms septiņiem gadiem centās saprecināt savu māsu Katrīnu,
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Somijas hercoga sievu, ar Krievijas caru, kuram sieva bija no-

mirusi, lai tādā kārtā varētu pagarināt miera līgumu. Krievi-

jas cars bija ar mieru ņemt Katrīnu par sievu un pagarināt
miera līgumu. Kad Polijas ķēniņš uzstādīja prasību, lai šīs

laulības bērni būtu troņa mantnieki, bet ne mirušās sievas bērni,
tad cars šo noteikumu nepieņēma, un no precībām un miera

līguma nekas neiznāca, bet starp abām valstīm sākās karš,
pie kam Krievija atņēma Polijai vairāk jūdzes labākās ze-

mes, tā ka Polijai visā pazemībā bija jālūdz pēc miera. JPo-
lija bija pat ar mieru atteikties no visām Livonijas zemēm un

pilsētām, ja Krievija viņai atdotu atņemtās zemes un Polocku,
kā arī nekārotu pēc Ķījevas. Te jūs varat skaidri redzēt, kā

un ar ko Polija grib sadalīt Livoniju. Tas viss nav izdomāts,
bet gan skaidra patiesība. Tas nav nekas jauns. Daudz gadus

atpakaļ jau tas tika solīts lielkņazam. Saprotams, ka tagad
arī būs runa par šiem pašiem punktiem. Tādēļ ņemiet vērā,
ka Rēveles pilsētai nekad nebūs vairs tādas izdevības kaut ko

panākt, kāda ir tagad.
Kas zīmējas uz Hariju un Rēveles pilsētu, pēc kurām tīko

Zviedrijas ķēniņš, tad tas ir bijis iespējams tikai pa miera sa-

runu laiku, un kamēr jūsu ķēniņš turēja cietumā hercogu un

viņa sievu, kuru ķēniņš caur sūtņiem piedāvāja caram, teik-

dams, ka hercogs Jānis miris. Kad cars uzzināja patiesību
šinī lietā, no miera sarunām nekas neiznāca.

Lai gan lielkņazs nekad nebija iekārojis firsteni un nebija
arī domājis dzīvot ar viņu, pretēji visiem cilvēcīgiem un die-

višķiem likumiem, tomēr viņš, par spīti un kaunu savam vecam

ienaidniekam — Polijai, bija nodomājis uzturēt firsteni kādā

sieviešu klosterī, kas viņam maksātu lielu naudu. Kad lielkņazs
uzzināja visu patiesību, tad miera stāvoklis un miera sarunas

ar Zviedrijas ķēniņu Ēriku galīgi izjuka un nekad vairs netiks

atjaunotas, kamēr viņš nebūs galīgi atteicies no Livonijas. Krie-

vijas cars nekādā gadījumā neatteiksies no Harijas un Rē-

veles un citām viņam piederošām zemēm. Un jau pirms diviem

gadiem viņš gribēja izvest šo savu nodomu, tikai, pateicoties
mēra epidēmijai, viņš tapa aizkavēts. Jums vajaga apdomāt,
ka jūs tādai lielai varai nespējat pretīm turēties. Mēs negri-
bam ar jums jokus dzīt, no kam lai pasargā mūs Dievs, bet gri-
bam dot jums laikā padomu. Tas top darīts tikai jūsu labā;
mūsu labklājība no Krievijas cara nodrošināta jau pilnā
mērā. Dieva lāsts nāktu pār mums, ja mēs par Rēveli, Hariju

un visu Livoniju, mūsu mīļo tēviju, domātu ko citu, kas viņai
neatnestu labumu. Mēs gribam Rēvelei un visām Livonijas
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kārtām un nospiestiem muižniekiem iet palīgā ar labu padomu

un rosīgu darbu. Mēs nevaram jums neatklāt, ka Krievijas
cars mūs ir pārmērīgi apbalvojis ar savu labvēlību. Viņš
nav mūs tikai personīgi apbalvojis ar vecām vācu privilēģi-

jām, bet ir atdevis mums vēl daudz ļaudis un zemes, un iecēlis

valdīt šinīs zemēs par visiem krievu pavēlniekiem. Mēs pa-

nācām arī to, ka no Tērbatas cietuma tapa izlaisti daudzi gū-

stekņi. Mums dota arī tiesība iecelt Tērbatas biskapijā vācu

firstu par valdnieku. Krievijas cars pats mums teica, ka arī

viņš esot vācu dzimuma un cēlies no Bavārijas*).

Tādēļ viņš arī gribot, lai vāci būtu brīvi; ne poļa, ne leiša,
ne zviedra lai nebūtu zemē. Arī krieviem jāatstāj Livonija,

jo lielkņazs pats atzinis, ka krieviem neklājoties dzīvot kopā
ar vāciem, jo krievi esot rupja un nepieklājīga tauta. Arī liel-

kņazs neuzticoties saviem ļaudim. Lielkņazs mīl taisnību un

patiesību. Viņš devis mums pilnvaru vest sarunas ar Livonijas
kārtām un visu, ko mēs darīsim šinī virzienā, to viņš atzīs par

labu un arī turēs. Ja sūtņu kungiem būtu zināms, kā nodibi-

nāt mieru un izbeigt asins izliešanu un visādas nelaimes, tad

lai viņi to mums paziņo bez bailēm un visā uzticībā. Mēs ne-

kavēsimies dot savus labus padomus, lai Rēvele paliktu pie sa-

vām vecām privilēģijām un uzplauktu nākotnē vēl pilnīgāk un

būtu pārāka par visām citām kristīgās pasaules pilsētām."

Uz šo garo un nenoteiktības pilno runu Rēveles 1sūtņi at-

bildēja īsi un vienkārši. Viņi pateicās par tēvišķo gādību un

kristīgo mīlestību, kura redzama priekšlikumos par labu ko-

pīgai tēvijai un Rēvelei, un izteica pārliecību, ka esot redzams,
kas viņi par vīriem un ka viņi vārdus droši vien pierādīšot
darbos. Atrast ceļus un līdzekļus, kā uzlabot Rēveles labklā-

jību, viņi neņemoties. No pilsētas rātes viņiem arī neesot ne-

kādi aizrādījumi doti. Viņi esot bijuši tādās domās, ka starp

Krievijas lielkņazu un Zviedrijas ķēniņu notiekot miera sa-

runas, jo esot zināms, ka Zviedrijas ķēniņš sūtīšot uz Maskavu

greznu sūtniecību.

Sūtņi vēl teica, ka viņiem neesot nekādu citu instrukciju,
kā tikai uzklausīt labās domas, kas arī rakstā Rēveles rātei

esot paziņots un kuras sūtņi atstāstīšot pilsētas vecājiem. Ja

būtu iespējams rātei visu to, kas viņiem atklāts un taps atklāts,

paziņot rakstiski, tad rāte par to būtu ļoti pateicīga. Tā kā tas

* Varbūt vārdu spēle: Bavern-Bojaren-bajāri.

44 Rēveles sūtņu atbilde.
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nav noticis un viņiem neesot arī nekādu instrukciju, tad viņi
lūdzot dāvāt uzticību šinīs lietās un paziņot to, kas būtu vēl

padomā. To visu tad sūtņi paziņotu rātei, kura dotu savu pie-
nācīgu atbildi. Sūtņiem tapa atbildēts, ka lieta esot ļoti svarīga.

Tādēļ nevarot to darīt tādā steigā, bet vajagot atlikt uz nākošo

dienu.

Sūtņiem bija-sarīkots mielasts, kurā ņēma dalību arī daži

Tērbatas rātskungi un pilsoņi, grezni krievu kungi un bajāri,
kuri ļoti laipni apgājās ar sūtņiem. Netrūka arī dažādu in-

trigu, plānu un viltību, kas varētu noderēt lietas sekmēšanai

par labu krieviem.

6-ā aprilī Rēveles sūtņi ieradās agrākā vietā, un Jānis Dūve

teica viņiem sekošo:
„ Jums, Rēveles sūtņiem, droši vien skaidrs

tas, ko mēs vakar jums teicām, šodien tā tad gribam mēs jums
paziņot savas domas un dot lietišķu padomu. Patiesībā lieta

stāv tā: miera sarunas starp Zviedriju un Krieviju galīgi iz-

jukušas. Ja Zviedrija grib panākt mieru, kurš zīmētos uz Li-

voniju, tad no tā nekas neiznāks. Ne zviedriem, ne poļiem, ne

leišiem te nav vietas. Lielkņaza dusmām par Hariju un Rē-

veli nebūs mēra, ja viņas gribēs turēties pie Zviedrijas ķēniņa.
Rēvele ir stipra pilsēta, bet ne viņai ilgi turēties pret lielkņazu.
Ja Rēvele pāries zem lielkņaza apsardzības, tad viņas brīvī-

bas nodrošinātas uz mūžīgiem laikiem un viņas stāvoklis būs

tāds, kā nevienai pilsētai apakš saules. Saziņā ar lielkņazu,
kurš ļāvās no mums pierunāties, varam jums ieteikt divus šādus

ceļus: 1) tā kā rēvelieši atsvabinājušies no dotā zvērasta ķē-
niņam Ērikam viņa krišanas dēļ, tad tagad viņi var ar tīru

sirdsapziņu zvērat lielkņazam, kurš rēveliešus uzņems kā brī-

vus ļaudis. Rēvele paliks par ķeizarisku brīvpilsētu un viņas
rīcībā pāries arī doms un pils ar visām ierīcēm un ienākumiem.

Krievu priekšniekam arī nebūs tur vietas; ja rēveliešiem tas

būs pa prātam, viņi varēs iecelt vācu firstu par valdnieku. Viss

paliks pa vecam; jaunu muitu neuzliks, bet Narvas tirdznie-

cība pāries atkal uz Rēveli. Ja lielkņazam būtu jākaro Livo-

nijas un Rēveles dēļ, tad viņš neprasīs no Rēveles vairāk, kā

to ir darījuši vācu valdnieki.

Lielkņazs grib būt tikai protektors un sargāt Rēveli pret
jebkuru uzbrukumu. Ja rēvelieši negribētu zvērēt tieši liel-

kņazam, tad viņiem atļauts izvēlēties kādu vācu firstu vai citu

kādu no dižciltīgiem, kuram tad viņi zvērētu, un kurš tad atkal

45 Pirmo sarunu beigas.
48 Sarunu beigas.
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viens pats zvērētu lielkņazam, bet pie tam kā brīvs vācu firsts

vai Romas ķeizara kūrfirsts. Bet rēveliešiem arī šinī gadī-
jumā būtu nodrošinātas visas privilēģijas, itkā viņi būtu zvē-

rējuši tieši lielkņazam. Kāds no šiem abiem ceļiem' rēveliešiem

labāk patiktu, par to lai izlemj rāte un pilsētas vecājie un pa-

ziņo drizumā mums savu atklātu atbildi. Ja rēvelieši domā, ka

visu to, ko mēs solām lielkņaza vārdā, viņš neturētu, tad liel-

kņazs liek priekšā apstiprināt solījumus arī no Krievijas pā-
vesta puses, kas līdz šim nekad nav darīts, un rēvelieši tad var

būt droši, ka viss solītais taps pilnos apmēros ieturēts. Rēve-

lieši lai apdomā arī to apstākli, ka miera nodibināšana Livo-

nijā ir saistīta ar kristīgās pasaules labumu, jo lielkņazs ir no-

domājis slēgt mieru ar visiem apkārtējiem valdniekiem un sa-

biedroties ar viņiem pret turkiem, kuru padzīšana no kristīgās
pasaules sekmētu īstā Dieva vārda sludināšanu un izplatīšanu.
Bez tam lielkņazs, kuram ir divi dēli, ir nodomājis viņus sa-

precināt ar vācu ķeizaru vai firstu meitām.

Lai rēvelieši apdomā visu šo un paziņo dzirdēto arī savai

kaimiņienei Rīgai." —

Rēveles sūtņi atbildēja, ka viņi ar grūtu sirdi uzklausīju-
šies ziņu, ka Krievijas cars esot savas dusmas vērsis pret labo

Rēveles pilsētu. Vienīgais apmierinājums paliekot tas, ka tei-

cami vīri aiz tēvijas mīlestības un ar savu lielo autoritāti pie

Krievijas cara varot novērst lielo ļaunumu. Sūtņi lūdza, lai

griežot visu par labu, kamēr viņi nebūšot dabūjuši rātes at-

bildi. Visu teikto Jānis Dūve un Elerts Krūze visā nopietnībā

stāstīja Rēveles sūtņiem un deva arī to pašu rakstiski Rēveles

rātei.

9-ā jūlijā, 1569. gadā, kādā sestdienā, Dānijas un Lī-

bekas karakuģi, skaitā 30, ieradās pie Rēveles, admirāļa Pēra

Munka vadībā, un apšaudīja Rēveli ar 34 mārciņu bumbām.

Ostā viņš sagūstīja daudzus kuģus ar bagātīgu kravu. lenaid-

nieki būtu ieņēmuši pat pilsētu, jo miglaina laika dēļ viņi ne-

bija laikā pamanīti. lenaidnieki palika pie Rēveles 13 dienas

un aizbrauca ar lielu laupījumu. Sirdsēsti rēveliešiem, kuri

skatījās uz savu izpostīto ostu no Rožudārza, bija ļoti lieli.

Tajā pašā 10-ā jūlija svētdienā, kad ienaidnieka kuģi at-

radās pie Rēveles, Jāni 3. kronēja Upsalā. Tā 'tapa paaugsti-
nāts šis dievbijīgais vīrs, kuru tā vajāja, ka visi domāja, ka

viņam glābiņa nebūs. Hic gloria sequitur humiliationem! Tajā

*7 Dānijas un Lībekas karakuģi apšauda Rēveli, 1569.
48 Jāņa 3-ā kronēšana; Eriķal4-ā gūstniecība, 1569.
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pašā laikā ķēniņu Ēriku piemeklēja ķēniņam nepiestāvošs sods :

bruņnieks Olavs Gustavsons, kura brāli Ēriks bija licis nonā-

vēt, gribēja ķēniņu nošaut; tas gan neizdevās, bet ķēniņu tomēr

ievainoja rokā.

Zviedru karaspēka virspavēlnieks Klauss Kursels kopā ar 49

Jirgenu Ikšķili no Padenormas, Jāni Maideli - Vollustu un

Heinrichu Bausmani un citiem virsniekiem un bruņniekiem uz-

bruka Rēveles pilij 7. janvārī 1570. g., ieņēma viņu un sagū-

stīja gubernatoru Gabrieli Kristijernsenu ar sievu un bērniem.

Tas Rēvelei un Livonijas zviedriem iedvesa bailes. Kad Rēve-

les rāte apprasījās pēc tādas rīcības iemesla, tad uzbrucēji at-

bildēja, ka tas darīts tādēļ, ka viņai neesot no Zviedrijas ķēniņa

saņēmuši algu. Pili viņi gribot paturēt kā ķīlu līdz nākošiem

Vasaras svētkiem. Kad alga būšot izmaksāta, viņi pili atdošot

ķēniņam un nevienam citam. Gubernators Gabriels izlīga ar

viņiem, jo viņam nebija naudas ko samaksāt. Uzbrucēji pār-

ņēma pili pārvaldīšanā ar visām piederošām zemēm un ļaudīm.
Gubernators Gabriels ar saviem landsknechtiem atstāja pili un

pārgāja uz pilsētu un domu.

4. februārī Rēveles rātei un Klausām Kurseļam pienāca 50

Holsteinas hercoga Magnusa vēstules, kurās viņš prasīja sa-

viem sūtņiem dot neaizkaramības rakstu. Rāte atbildēja, ka

viņa bez gubernatora ziņas, pie kura neesot griezušies ar rakstu

šinī lietā, nevarot to darīt. Klauss Kursels deva ne tikai rakstu,

bet sūtīja pat jātniekus līdz Leales pilij, lai pavadītu sūtņus.
Bet rāte nelaida hercogu pilsētā. Klauss Kursels stājās ar her-

cogu sakaros un prasīja, lai hercogs atsūtītu 200 vācu kareivju

uz Rēveles pili. Hercogs to apsolīja. Bet šie 200 kareivji Rē-

velē tomēr neieradās, jo Klausu Kurseli turēja aizdomās par

nodevību, un zviedri aizkavēja kareivju ierašanos.

Tērbatas vācieši arī rakstīja Rēvelei, lai atkratoties no 51

Zviedrijas jūga. Aklie gribēja valdīt redzīgos, jo viņi paši bija
bez gala nospiesti zem Krievijas lielkņaza jūga. Bet šis raksts

nebija viņu pašu darbs, tā bija Dūves un Krūzes roka, kurus

lielkņazs bija pataisījis par kņazu un firstu.

Maskavas lielkņazs savas tirāna tieksmes izrādīja sevišķi 52

1570. gadā, attiecībā uz Novgorodu un Pliskavu. Tur notika

tādas lietas; kādas vēsturē nav sastopamas. Jau iepriekšējos

50 Klausa Kursēja uzbrukums Rēveles pilij, 1570.

*9 Klausa Kursēja sakari ar hercogu Magnusu, 1570. g.
51 Tērbatas vēstule Rēvelei.
62 Jānis Briesmīgais, 1570. g.
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gados viņš bija pastrādājis daudz briesmu darba, noslepkavo-
dams daudzus radniekus un bajārus. Daudzas sādžas bija iz-

postītas un izlaupītas un ļaudis noslepkavoti. Zivju dīķi bija

nolaisti, tā ka zivis nosprāga, un lauki bija nopostīti, lai ļaudīm
nebūtu pārtikas. Kad 1569. gadā lielkņazs bija Tverā noslep-

kavojis un iemetis ūdenī vairākus tūkstošus cilvēku, to starpā
arī daudzus vācu un poļu gūstekņus, viņš 1570. gada gavēnī ar

opričņikiem, kurus viņš bija izmeklējis par savu asinsdarbu iz-

pildītājiem, negaidot uzbruka Novgorodai, kur viņš izdarīja
daudz briesmīgu slepkavību un laupīšanu. Noslepkavoto līķus sa-

svieda Volchovā, kura šeit astoņas asis dziļa, bet tomēr līdz

dibenam bija ar līķiem piepildīta. Dažus simtus sievu un jau-
navu nogrūda no tiltiem upē par prieku lielkņazam. Daudzus

ievērojamus pilsoņus un Novgorodas priekšniekus uzkāra pie
rokām un viņu drēbes aizdedzināja, tā ka viņi apdega. Daudzus

piesēja pie ragavām un ātri braucot vilka pa ielām un ielu stū-

ros saraustīja gabalos. Šādu nedzirdētu tirāniju lielkņazs pie-

mēroja saviem pašiem pavalstniekiem Novgorodā un Pliskavā.

Tādus pat varas darbus opričņiki sarīkoja Narvā. šeit viņi bija
ieradušies itkā iedami pret zviedriem. Kad viņus ielaida pil-
sētā, tad viņi nesaudzēja neviena krieva, ne augsta, ne zema.

Vācus viņi neaizkāra; vāciešiem bija piedraudēts ar nāvi un

mantas atņemšanu neapslēpt pie sevis neviena krieva. Narvas

lielās bagātības, kā lini, vaski, sveču krājumi, ādas, kaņepāji,
dārgas zvērādas, vairāku mucu zelta vērtībā, tapa izmestas uz

ielas un ārpus pilsētas sadedzinātas, tā ka dūmos varēja vai no-

smakt. Ko nevarēja sadedzināt, to noveda uz Narvas tiltu un

pa ledū izcirstu āliņģi sameta upē, lai straume aiznestu visu to

atklātā jūrā. Neviens nedrīkstēja ņemt kauču mazumiņu no

šīm mantām. Nākamā vasarā lielkņazs Maskavā lika nogalināt
109 personas, no kurām dažas tapa savārītas karstā ūdenī. Bija
arī tādi gadījumi, kur lielkņazs personīgi nodūra savus upurus,

kā tas bija ar viņa ievērojamo kancleri Ivanu Michailoviču Vis-

kovatiju, ļoti krietnu vīru, kāda Maskavā otra nebija. Viņa

saprāts un veiklība izsauca svešu sūtņu izbrīnēšanos. Un viņš

bija cilvēks, kurš augstāku izglītību nebija baudījis. Šinī laikā

lielkņazs lika nogalināt ap 40.000 spēcīgu vīru, augstu un zemu,

neskaitot sievas un jaunavas. Savai zemei lielkņazs nodarīja
tādu skādi, kādu nebūtu varējuši nodarīt pat 100.000 ienaid-

nieku gada laikā. To apliecina vāci, kuri tajā laikā atradās

Krievijā. lemesls tādai lielkņaza rīcībai bija tas, ka viņš turēja

savus apakšniekus aizdomās par pievienošanos Polijai. Bet tās

bija tikai ļaunas baumas. Tajā pašā laikā Maskavā ieradās
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Jāņa 111. sūtņi, kuriem arī pienācās izbaudīt lielkņaza tirāniju.
Sūtņiem tapa nolaupīta visa manta un paši iemesti cietumā

pie ūdens un maizes, kur viņi gaidīja savu pēdējo stundiņu.

1570. gada gavēnī, kad hercoga Magnusa^sūtņi Antonijs

Vrangels no Ruilas un Klauss Aderkāss" bija atgriezu-
šies no Maskavas, hercogs pats uz lielkņaza rīkojumu devās

uz Maskavu. Zaļā ceturtdienā hercogs nonāca Tērbatā un pa-

vadīja tur astoņas nedēļas; ceturtdienā pēc Vasaras svētkiem

viņš aizceļoja uz Maskavu. Livonijā valdīja liels prieks, jo dau-

dzi domāja, ka iekaroto Livoniju lielkņazs atdos Magnusam. Ne

mazumu brīnījās arī Livonijas ļaudis, ka vācu firsts un varenā

ķēniņa dēls pazemojas lielkņaza priekšā, kas agrāk nekad ne-

bija noticis. Hercogu Magnusu, viņa galmu un visus ļaudis
Maskavā uzņēma ļoti laipni un apdāvināja bagātīgi. Lielkņaza

jautrībai nebija mēra. Viņš visiem dzirdot teicis: „Tagad es

esmu īsts vācietis!" Tādēļ arī Magnusa piekritējiem izlikās,
ka lielkņazs būs tas, kas cels viņus godā un palīdzēs Livonijai.
Tā hercoga Magnusa iespaids Livonijā ļoti vairojās, jo nebija
neviena labāka, kas varētu dot Livonijai apmierināšanu un pa-

līdzību. Lielkņazs iecēla Magnusu par Livonijas ķēniņu un at-

laida brīvā visus vācu gūstekņus. Gūstekņiem tā bija liela žē-

lastība, bet zem viņas slēpās liela viltība. Atlaizdams šos gū-

stekņus, lielkņazs prātoja, kā viņam sagrābt Livonijas pilis,

cietokšņus un saņemt visus vācus gūstā. Ka varena ķēniņa dēls

pazemojās lielkņaza priekšā, par to jāpateicas viņa Livonijas

padomniekiem un galma mācītājam šreferam, kuri domāja, ka

šādā ceļā varēs atdabūt Livonijas atbrīvošanu un labklājību.

1570. gadā, Lielā piektdienā, zviedriem paveicās ieņemt Rē-

veles pili un sagūstīt Klausu Kurseli, viņa brāli Heinrichu, Jir-

genu Ikšķili, daudz muižniekus un bruņniekus. Dažus pa uz-

brukuma laiku nošāva. Divas bruņnieku nodaļas, kuras atradās

uz laukiem, pievienojās hercogam Magnusam un aizgāja uz

krievu ieņemto Virijas un Vezenbergas apgabalu. 31. maijā
Klausu Kurseli sauca tiesas priekšā un apsūdzēja daudzos no-

ziegumos. Viņu atzina par vainīgu un 3. jūnijā nozobeņoja.

Viņa līdzdalībniekus, Baltasaru Heleri, Fromholdu Dikeri un

Heinrichu Haku arī notiesāja; Heinrichu Kurseli, Jirgenu Ik-

šķili un Ernstu Fitinghofu aizveda uz Zviedriju gūstā, kur

viņus uz hercoga Kārļa lūgumu apžēloja.

53 Hercogs Magnuss Livonijas ķēniņš.
54 Zviedri atkal ieņem Rēveles pili.

Rusovs, Livonijas kronika.



114

1570. gadā zviedri ieņēma atkal Leales pili. Krievi un 2 aiz-

bēgušo bruņnieku nodaļas gan mēģināja pili atņemt, bet tas

viņiem neizdevās. Krievi, noslepkavojuši dažus muižniekus uz

laukiem, atgriezās Virijā un Tērbatas biskapijā.

šinī vasarā, 1570. gadā, angļu kuģi noķēra dažus Dancigas

laupītāju kuģus Narvas ūdeņos un noveda viņus uz Narvu pie

krieviem, kur 70 kuģa ļaudis tapa pakārti. Šo laupītāju priekš-
nieks bija Asmuss Jendrichs.

18. augustā priekšpusdienā, kādā ļoti lietainā dienā, krievi

un vācieši ieradās pie Rēveles pēc veselas nakts jājiena. Viņi
aizdzina dažus simtus lopu un nogalināja un ievainoja aiz vār-

tiem dažus pilsoņus.

55 Leales pils nāk zviedru rokās.
58 Dancigas laupītāju kuģi. Krievi un vāci pie Rēveles.



VI. daļa.

Krievi pirmo reizi aplenc Rēveli. Holšteinas hercogs Magnuss
kā krievu karaspēka virspavēlnieks.

īss apraksts.

1570. gadā, 21. augustā, pirmdienas priekšpusdienā, Hol-

šteinas hercogs Magnuss aplenca Rēveli ar 25.000 krievu un

trim eskadroniem bruņnieku. Vēlāk ieradās no Rīgas bīska-

pijas Reinholds Rozens vēl ar vienu nodaļu, kā arī neliela nodaļa
vācu kareivju no Arensburgas.

Tajā pašā laikā daži tūkstoši krievu un viens eskadrons

vāciešu zem Randenes Jirgena Tizenhauzena vadības ap-

lenca Vitenšteinu. Visi vācieši, kuri stājās pret Rēveli un Vi-

tenšteinu, bija pa lielākai daļai Livonijas muižnieki; bija arī

daži pilsoņu dēli no Rēveles un citām vietām. Visi viņi aiz

liela neprāta, zem hercoga Magnusa izkārtnes, gribēja atdot

savu tēviju krieviem. Katrs prātīgs cilvēks varēja saprast, ka

Krievijas cars otram par labu nebūtu bruņojis tādu tik lielu

karaspēku, ja viņa paša intereses nebūtu saistītas ar šo lietu.

23. augustā, krieviem laimējās ieņemt Jāņa muižu ar slim-

nīcu, kura atradās pilsētas tuvumā un kur mājas bija no ak-

meņiem celtas. Krievi mēģināja tur nostiprināties, bet rēvelieši

uzbruka viņiem ar lielu drošsirdību. Ar lielām pūlēm izdevās

viņiem padzīt krievus. Slimnīcu un Jāņa muižas dzirnavas ga-

līgi iznīcināja.

29. augustā, Konkas bruņnieks Kārlis Hindriksens ar

zviedriem, kuri bija pilī, izgāja pret krieviem un daudzus no-

galināja. Vienu bajāru nāvīgi ievainotu viņš atveda pilī.

2. septembrī ienaidnieks pieveda no Narvas daudz lielga-
balu un apšaudīja pilsētu no augšējām dzirnavām, bet bez kā-

diem panākumiem.

6. septembrī ienaidnieks noķēra vienu nelielu kuģi, kurš

no Stokholmas veda24*) mucas sviesta. Šīs sviesta mucas ienaid-

nieks nogādāja savā nometnē.

*) Kronikā A. 42 mucas.
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Hercoga Magnusa vēstule Rēveles iedzīvotajiem.

Mēs, Magnuss, no Dieva žēlastības, Livonijas ķēniņš, igauņu
un latviešu zemju kungs, Norvēģijas mantnieks, šlezvigas, Hol-

šteinas, Stormarnes un Ditmares hercogs, Oldenburgas un Del-

menhorstas grafs, Rēveles iedzīvotājiem un visiem, kam rūp
kristīgas pasaules labums un dievbijība, visiem, kas meklē ap-

spiestās un nopostītās Livonijas labklājību, brīvību un grib
saviem pēcnākamiem novelt mūžīgu ļaunumu, samaitāšanu un

bojā iešanu un aizkavēt nevainīgu asiņu izliešanu, ziņojam
sekošo:

Kā apdraudētās un izpostītās Livonijas iedzīvotāji savā

nelaimē ir cītīgi meklējuši pēc kristīga vācu valdnieka un

lūguši pēc Visspēcīgā Dieva palīdzības, tā arī mēs savas val-

dīšanas sākumā no visas sirds esam lūguši Dievu, lai Viņš mums

rādītu ceļus un līdzekļus, kā palīdzēt nabaga zemei. Bet pēc
Dieva gribas daudzi gadi ir pagājuši, un mēs nekā neesam va-

rējuši atrast. Tikai tagad Krievijas cars, neizprotamā Dieva

prāta pamudināts, apzīmogotā rakstā un ar parasto krusta skūp-

stīšanu, visžēlīgi un saziņā ar mums, ir iecēlis mūs par visas

Livonijas ķēniņu. Šo savu lēmumu viņš ir pasludinājis šādā

veidā: Krievijas cars grib atdot mums visu Livoniju vai nu

iekarojot, vai uz līguma pamata. Tāpat viņš ir nolēmis kopā
ar sv. Romas valsti karot pret turkiem un visiem kristīgās pa-

saules ienaidniekiem. Livonijā nevar būt nekādas citas valdī-

bas, izņemot mūsējo un mūsu mantnieku. Ja tādu nebūtu, tad

valda Dānijas ķēniņš vai Holšteinas hercogs, un tas paliek
spēkā uz mūžīgiem laikiem. Arī neviens krievs nevar būt par

Livonijas valdnieku. Krievijas cars grib nest tikai Livonijas

apsargātāja tituli un krustu skūpstot ir solījies ziedot šim mēr-

ķim savu valsti, pat savu dzīvību. Tādēļ mums arī vajaga pa-

rādīt caram kaut mazu atzinību par visu to, kas rakstā minēts

un solīts. Krievijas cars mūs ir sūtījis šurp ar karaspēku iz-

dzīt ienaidniekus-zviedrus no Livonijas.

Ja nu Rēvele, kurai jau agrāk no mums piesūtīts raksts,

gribētu padoties mums un mūsu mantniekiem, bet ja tādu mums

nebūtu, tad Dānijas ķēniņam vai Holšteinas hercogau namam,

tad viņai atstāsim ne tikai vecās privilēģijas, bet dosim vēl

jaunas, valdīt pār jūrām un daudzām zemēm, kas atnesīs pil-
sētai daudz labuma. Ja Rēvele ar mieru meklēt savu un savu

bērnu labklājību, tad mēs varam sākt sarunas. Apsolām dot

arī sūtņiem ķēnišķīgu pavadniecību vai ķīlniekus. Bet ja Rē-

velei patīk bojā iešana un asins izliešana, tad mēs neslēpjam, ka
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Krievijas cars izlietos visu savu varu, lai izpostītu pilsētu
un nostādītu iedzīvotājus vergu un kalpu stāvoklī. Bet mēs ne-

vēlamies nekā cita, kā tikai to, lai Rēvelei būtu mūžīga lab-

klājība, lai viņa atkal atdabūtu savu veco, viņai pienācīgo val-

dību, un lai viņa labi apdomātu, kādas lielas brīvības uz jūras
un sauszemes viņa varētu dabūt. Pilnīgi neiespējami, ka Rē-

vele varētu pretoties Krievijas caram, kurš pēc savas patikas
var iekarot viņu ir ziemā, ir vasarā, bez kā Zviedrijas ķēniņš
iespētu to aizkavēt. Zviedrijas ķēniņu pašu, ja Dievs tā gri-
bēs, padzīt ne tikai no Livonijas vien, bet arī no Somijas un

daudz citām zemēm.

Tas, ko izdomājuši visādi melkuļi, itkā šis karš nākšot

par labu Krievijas caram, ir tikai maldināšana un krāpšana,
no kā mēs gribam Rēveles iedzīvotājus biedināt. Drīzā laikā

šie melkuļi samaksās šos melus ar savām asinīm. Ja šis kristīgi
domātais biedinājums nepalīdzēs, Dieva un visas kristīgas pa-

saules priekšā mēs nebūsim vainīgi. Ko jūs nodomājuši darīt,

par to dodiet mums noteiktu atbildi. Šeit minētā stingru ietu-

rēšanu apliecinām ar mūsu pašrocīgu parakstu un mūsu zī-

mogu.

Tādus un tam līdzīgus rakstus sūtīja hercogs Magnuss Rē-

veles rātei un iedzīvotājiem. Bet ne tik viegli viņš saņēma lab-

vēlīgu atbildi. Rēveles rātei un iedzīvotājiem bija dažādi ie-

bildumi. Pirmkārt, gods un pilsoņu krietnums neatļāva atdot

tādu pilsētu bez kādas vajadzības pret ar tinti aprakstītu pa-

pīra gabalu. Otrām kārtām, rēvelieši ar Dieva palīdzību labāk

saprata krievu viltīgo un ātro rīcību, nekā slavenais hercogs,
kuram bija laba mute, un viņa piekritēji. Rēvelieši labi zināja,
ka cars pilsētas ieņemšanai grib lietot tos pašus ātros un vil-

tīgos paņēmienus, izmantojot hercogu Magnusu, kurus viņa tēvs

Vasilijs, kņaza Miķeļa Gļinska personā, lietoja pie Smoļenskas

ieņemšanas.

Smoļenskas pilsēta un pils bija labi nocietināta. Maska-

vas karaspēks paša lielkņaza vadībā daudz reiz bija mēģinājis

viņu ieņemt, bet nebija to panācis. Caram par laimi gadījās,
ka ievērojamais kņazs Miķelis Gļinskis, kura īpašumi atradās

Smoļenskas apgabalā, un kura brāļa meita bija lielkņaza sieva,
dažādu iemeslu dēļ bija atkritis no sava lēņu kunga Polijas ķē-

niņa un bija pievienojies Krievijas lielkņazam. Miķelis Gļin-
skis paziņoja lielkņazam Vasilijam, ka viņš atņems poļiem Smo-

ļensku un atdos lielkņaza apsardzībā, ja lielkņazs piešķirs vi-

ņam Smoļenskas kņazisti kā lēni ar mantošanas tiesībām. Liel-
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kņazs, saprotams, to apsolīja. Miķelis Gļinskis ieradās ar liel-

kņaza karaspēku pie Smoļenskas. Ar iebaidīšanu, draudiem,

intrigām un draudzīgu pierunāšanu -viņš piedabūja Smoļenskas

iedzīvotājus tik tāļu, ka viņi kņazam, kā savam tautiešam un

vietējam kņazam, atdeva Smoļensku un pieņēma viņu par savu

valdnieku. Kad Gļinskis domāja, ka viņš ir jau Smoļenskas
kungs, lielkņazs ielika pilsētā un pilī savus ļaudis un kņazu
aizveda uz Maskavu, kur viņš cietumā dabūja galu. Lielkņazs

dabūja Smoļensku un kņazisti 100 jūdžu garumā, pēc kuras

viņa priekšgājēji bija tīkojuši jau ap 100 gadu. Tas bija 1514.

gadā. Tādā pat ceļā krievi cerēja ar hercogu Magnusu iegūt
Rēveli. Tā kā Rēvele bija ļoti nostiprināta, tad bez šaubām

ieņemšana nebija tik viegla, ja arī viņu aplenktu liels kara-

spēks. Krievijas cars tādēļ gribēja izlietot hercogu Magnusu,
kurš viņam labprātīgi bija padevies, un iecēla viņu par Li-

vonijas ķēniņu, lai tā ātrāki varētu paņemt Rēveli un citas vie-

tas. Labas cerības caram deva arī tas apstāklis, ka daudzi muiž-

nieki un pilsoņi jau bija pievienojušies hercogam. Cars domāja,
ka Rēvele un viņas ļaudis bez ierunas pieņems savas «tautības

ķēniņu, tāpat kā tas bija noticis ar Smoļensku. Lai gan šinī

virzienā ļoti cītīgi rīkojās arī Jānis Dūve, Elerts Krūze un

kāda Rēveles rātskunga dēls Heinrichs Bausmanis, kuri, nedo-

mādami par savu dvēseļu glābšanu un Debesu valstību, izlieto-

dami viltu un intrigas, ieteica visā drīzumā padoties hercogam.
Tomēr viņi nekā nepanāca. Ja tas būtu aiz neprāta noticis, tad

krievi būtu tūlīt iemaisījušies starpā un Rēveli neviens kri-

stīgs valdnieks vairs neņemtos apsargāt, un viņa nonāktu tādā

pat stāvoklī, kādā reiz nonāca Smoļenska. Bet vienkāršie un

muļķie rēvelieši labāk izprata cara steigu un viltību, nekā visi

vācu firsti un brīvkungi, kuri bija padevušies Maskavai, kā arī

hercogs Magnuss ar savu gudro mēli. Lai slavēts ir Dievs, kurš

šo gudrību bija apslēpis vareniem un gudriem vīriem, kuriem

tagad tikai jākaunas, bet atklājis viņu aplenkšanas laikā vien-

kāršiem ļaudīm, kuru priekam nebūs gala mūžīgi mūžos.

Beidzot hercogs Magnuss redzēja, ka viņš ir ticis maldināts.

Skarbiem vārdiem viņš uzbruka Dūvem, Krūzēm un galminie-

kiem, nosaukdams viņus par nekam nederīgiem un vieglprātī-

giem ļaudīm, kuri skraida no viena valdnieka pie otra. Her-

cogs pārmeta viņiem arī to, ka tie pierunājuši viņu uzsākt

tādu riskantu lietu, šīs lietas galvenais ierosinātājs bija Krist-

jāns šrefers, hercoga galma mācītājs un padomnieks.
16. oktobrī ieradās lielā skaitā „opričņiki", kuri vēl brie-

smīgāk nekā agrākais karaspēks slepkavoja, dedzināja un lau-
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pīja. Viņi nogalināja arī tos muižniekus un zemniekus, kuri

uzturējās izpostītā „šķīstītavas"*) pilī Harijā, kurus krievi

sākumā bija taupījuši. Rēvelieši paši nodedzināja vairāk kā

200 māju Zvejnieku ciemā.

Ap Miķeļa dienu Rēveles reidā ieradās divas zviedru flo-

tes: viena no Kalmāras, otra no Somijas. Viņas gaidīja vēl

citus kuģus no Stokholmas un Somijas ar visādiem pārtikas
līdzekļiem un malku. Visu to rēvelieši netraucēti nogādāja pil-
sētā. Tā palīdzība pilij bija pienākusi, un krievu nodoms, ieņemt
pili ar izmērdēšanu, iznīka. Šinī laikā notika tik daudz mazāku

kauju ar ienaidniekiem, ka viņas visas nemaz nevar aprakstīt.

Aplenkšanas laikā, ap Mārtiņiem, Rēvelē izcēlās briesmīga
mēra epidēmija, kura plosījās līdz pat pavasarim. Ļoti daudz

pilsoņu, jaunu un vecu, dabūja galu. Mira viņi tik ātri, kā ne-

vienā citā mēra epidēmijā. Paglabāšana notika bez zvaniem,

jo pa aplenkšanas laiku zvanīts netika, izņemot uz dievkalpo-
šanu. Mēris plosījās arī starp Harijas zemniekiem, un vientie-

sīgie ļautiņi sauca šo mēri par „krievu mocību", jo krievi, pēc

Viņu domām, bija atnesuši zemē šo slimību. Mēris plosījās arī

krievu nometnē. Šeit nomira hercoga Magnusa kanclers Kon-

rāds Burmeisters un daudz citi vāci un krievi. Tā sākās pie-

pildīties pa daļai Livonijas lāsts: „Lai visas pasaules mocības

tevi apstāj!", kuru izteicienu visvairāk lietoja muižnieki, šis

lāsts tā apstāja Livonijas iedzīvotājus, ka nav gandrīz nevienas

mocības, kura nebūtu šinī pārmaiņu laikā viņus ķērusi.
1571. gadā, 12. janvārī, ieradās krievu pulks ar smagiem

un granātu lielgabaliem, un 13. janvāra naktī, starp sv. Jāņa
un Kapara dzirnavām, lielā aukstumā krievi uzmeta skan-

stes un sāka apšaudīt pilsētu ar 16, 25 un 6 mārciņu smagām

bumbām. ledzīvotāji maz cieta, izņemot 1 strēlnieku uz vaļņa

un 2 nabadzes-māsas, kuras gulēja uz krāsns un tapa nogali-
nātas ar 1 šāvienu.

16. janvārī krievi uzmeta otru skansti pie Mālu vārtiem uz

Balināmā kalna un apšaudīja pilsētu ar granātām un akmeņu
bumbām. Ne mājas, ne cilvēki no tā necieta.

17. janvārī krievi ieņēma lielisko slimnīcu jeb baku māju

pie Lieliem jūras vārtiem un gribēja novietot tur dažus liel-

gabalus, bet rēvelieši bez kavēšanās tajā pašā dienā sarīkoja
uzbrukumu krieviem ar lieliem spēkiem. Tā kā slimnīcas lielās

*) Fegefeuer.

57 Mēris Rēvelē.
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mājas, gar kuru vienu pusi vilkās stipra mūra siena un gar

otru stipra blanku sēta, noderēja ļoti kā aizsarga līdzeklis, tad

krieviem bija lielas priekšrocības. Rēveliešiem ar lieliem zau-

dējumiem bija jāatgriežas pilsētā. Viņi tomēr bija paguvuši

sagūstīt vienu vācu, pēc kura nopratināšanas, pret vakaru, viņi

pa otrai reizei uzbruka krieviem lielā pulkā, ieņēma slimnīcu,

padzina krievus un daudzus nogalināja. Pašu māju viņi galīgi

nodedzināja.
30. janvārī rēvelieši bez kādas vajadzības nodedzināja

Zvejnieku ciema baznīcu.

3. februārī krievi nosūtīja vairāk kā 2000 ragavu uz Krie-

viju, kuras bija pārpilnām piekrautas ar laupījumu.
22. februārī krievi uzmeta vēl vienu skansti uz Riepnieku

laukuma pie Lieliem jūras vārtiem, no kurienes viņi, lai gan

bez sevišķiem panākumiem, apšaudīja pilsētu ar granātām
daudz stiprāk, kā agrāk. Šoreiz viņi nošāva vienu strēlnieku

sv. Olafa tornī, vienu zviedru landsknechtu un vienu strādnieku

uz Mūķeņu vaļņa, bet vairāk neviena.

22. februārī, nakts laikā, pār pilsētas mūriem iedabūja
Rēvelē Pomerānijas hercoga Jāņa Fridricha vēstules, kurās

bija teikts, ka Štetinas landtāgā rēveliešus nepiemirsīšot, jo esot

sagaidāma Zviedrijas un Dānijas ķēniņu izlīgšana, šī ziņa rē-

veliešiem, kuri tik ilgi atradās tādā grūtā stāvoklī, iedvesa

mošāku garu.

2. martā ienaidnieks uzcēla trīs blanku mājas pie Lieliem

jūras vārtiem, kaļķu dedzinātavu tuvumā. Bet drīzi vien viņus
no turienes padzina un blankas nogādāja pilsētā.

5. martā rēvelieši sarīkoja divus nopietnus uzbrukumus no

divām pusēm. Pie Mālu vārtiem ienaidniekam viņi nodarīja

diezgan lielus zaudējumus, šinī uzbrukumā krita: Elerta Krū-

zes dēls, viens Budenbroks no Rīgas bīskapijas, viens Vranģe-
lis no Tateres, un daudz citu ienaidnieku, muižnieku un vien-

kāršu ļaužu. Hercoga Magnusa Livonijas bruņnieki izrādīja
lielu drošsirdību, itkā gribētu rēveliešus vai aprīt. Ja viņi tādu

drosmi būtu izrādījuši sākumā pret krieviem, tad Livonija šo

baltu dienu pastāvētu neaizkārta.

Visas aplenkšanas laika sadursmes, galvenām kārtām uz

Tenīsa kalna pie soda vietas, nav vajadzīgs aprakstīt. Kara-

vīri, jauni puiši, kalpi un jaunekļi, neievērodami aizliegumu, sa-

rīkoja sadursmes tāpat kā dejas.
16. martā ienaidnieks aizdedzināja savu nometni un agrā

rītā pēc 30 nedēļu ,bez 3 dienām, aplenkšanas, aizgāja no Rē-

veles; krievi pa Narvas ceļu, vāci uz Vitenšteinas pils pusi,
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pie kuras ari krievi un viena vācu nodaļa bija uzturējusies 30

nedēļas, šo krievu aiziešanas dienu nolēma Rēvelē svinēt par

mūžīgu piemiņu, jo ar Dieva palīgu krievu intrigas, viltība

un steidzīgā rīcība palika kaunā. Pie Vitenšteinas arī krievi

nekā nepanāca un ar kaunu aizvācās prom, jo Dieva žēlastība

un pilnvarnieka Hermaņa Fleminga uzmanība un nenogursto-
šais nomods sargāja pili. Hercoga Magnusa nometne tagad at-

radās Oberpāles pilī. Tā kā Oberpālē nevarēja apmesties visi

bruņnieki, tad divas krievu nodaļas apmetās Tērbatas biskapi jā
pie zemniekiem. Teica, ka Rēveles un Vitenšteinas aplenkšanā
krievi pazaudējuši 9000 cilvēku. īsi pirms aiziešanas, krievi,

redzēdami, ka viņu plāni un cerības nepiepildās, mēģināja vēl

lietu glābt ar daudzām intrigām. Tā galma mācītājs un lielais

balamute Kristjānis šrefers tēloja rēveliešiem lielkņaza tikumus

un stāstīja, ka lielkņazs neesot vis pagāns, bet pavēsta piekri-

tējs un drīzi vien pāriešot katoļu ticībā un viņa vara pieņem-
šoties lielumā. Kad tas nelīdzēja, tad Jānis Dūve un Elerts

Krūze mēģināja sēt nemieru rēveliešu starpā. Viņi rakstīja

rātei, ka Rēveles sūtņi Vezenbergā paši uzaicinājuši sākt karu

un solījuši atdot pilsētu. Bet rēvelieši zināja, ka tas nav tais-

nība. Heinrichs Bausmanis bija atsūtījis slepenu vēstuli un

paziņojis kā noslēpumu, ka zviedri un krievi uz Viborgas ro-

bežām vedot sarunas, un Zviedrijas ķēniņš atdošot krieviem

Rēveli, lai krievi uz mūžīgiem laikiem atstātu mierā Somiju.

Tādēļ rēveliešiem pie laika vajagot gādāt par to, lai tas ne-

notiktu, un aiz mīlestības uz savu dzimtenes pilsētu viņš ne-

varējis to noklusēt. Kad viss tas nepalīdzēja, ienaidnieks pra-

sīja vēl pirms aiziešanas pamieru, bet pamieru slēgt rēvelieši

atteicās. Tad krievi iebruka Somijā un Heinrichs Bausmanis

Harijā, kur viņi savas dusmas un nežēlību izgāza pār nabaga

iedzīvotājiem.
Beidzot nebūs nevietā piezīmēt, kas par zemi īsti Livonija

bija un ko viņa varēja sniegt. Harija ir tikai 20. daļa no visas

Livonijas un bez tā vairākkārtīgi jau agrāk bija_ izpostīta no

krieviem. Tomēr šī Livonijas daļa spēja uzturēt vairāk kā

30.000 krievu un vācu 30 nedēļu laikā, spēja sniegt uzturu

cilvēkiem un lopiem, neievērojot ne mazāko taupību. Tāpat ari

Jerves jeb Vitenšteinas apgabalā, kur arī ilgi mitinājās vai-

rāki tūkstoši krievu, un no kurienes krievi tūkstošām ragavām

aizveda labību un dažādu laupījumu, aizdzina dažus tūkstošus

zirgu un lopu, tomēr tur palika vēl diezgan pāri, tā ka muiž-

nieki un zemnieki nepiegrieza daudz vērības šiem zaudējumiem,

ja tikai neatņemtu to, kas viņiem bija palicis.
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Tajā pašā pavasarī, kad ienaidnieki bija aizgājuši, Ha-

rijas un Jerves zemnieki, kurus ienaidnieks bija galīgi izpo-

stījis, dažas reizes iebruka Viri jā, kura piederēja krieviem, un

katru reizi guva labu laupījumu. Bet beidzot viņus tomēr pie-

meklēja bēdīgs gals. Vezenbergas un Narvas krievi bija uzzi-

nājuši par zemnieku ierašanos un pārsteiguši viņus, jo zemnieki

maz piegrieza vērības ienaidniekam, bet nodevās vairāk lau-

pīšanai. Vairāk kā 600 zemnieku krievi nogalināja pie Mudas

upes.

1571. gadā, 24. maijā, Debesbraukšanas dienā, tatāri iz-

dedzināja Maskavu. 40.000 māju, visas baznīcas un nolikta-

vas krita ugunim par upuri un 500.000 cilvēku gāja bojā, un

viss tas notika triju stundu laikā. Tatāri bija ieradušies 8 rītā

un pulksten 11 priekšpusdienā Maskava bija jau izdegusi. Bija
noticis liels brīnums, jo krievi, ja viņi to gribētu, nevarētu no-

dedzināt pilsētu pat vairākās dienās. Krieviem atmaksāja par

to, ko viņi ziemā bija nodarījuši nabaga Livonijai un Somijai.

1571. gada 14. jūnijā Rēvelē no Rīgas pa jūru ieradās

Jonass Ofenberģers, ķeizara Maksimiliana 11. sūtnis, un 16.

jūnijā viņš lika rātei priekšā ķeizara vēlēšanās.

Aizgājis no Rēveles, hercogs Magnuss>r saviem bruņnie-
kiem apmetās Oberpālē. šis apgabals nespēja uzturēt visus

hercoga ļaudis, kuri bija pieraduši pie bramanīgas dzīves. Her-

cogam nebija arī naudas un pie cita kunga iet viņi neuzdro-

šinājās. Tad 5 hercoga nodaļas sadalījās trījās daļās: jātnieku
priekšnieka Anša Ceica un Reinholda Rozena nodaļas devās

uz Tērbatas biskapiju un izkaisi jās pa ciemiem, Jāņa Maideļa-
Vollusta un Heinricha Bausmaņa nodaļas palika Oberpālē zem-

niekiem uz kakla, bet Jirģens Tizenhauzens apmetās Vitenštei-

nas apgabalā, Übagales ciemā, un padarīja nedrošu visu ap-

kārtni. Bads piespieda Oberpālē nometušos bruņniekus sirot līdz

pat Rēvelei un laupīt audeklus uz Balināmā kalna un aizvest

lopus no pilsētas ganībām, jo ar kreklu uz miesas maz kas līdzēts,

ja nebija ko grauzt*). Tā 9. jūlijā viņi bija nolaupījuši dažus

gabalus audekla un aizdzinuši dažus lopus. Pilsoņi un lands-

knechti dzinās laupītājiem pakaļ un ceturtā jūdzē no pilsētas,

pie Delviga muižas, atņēma lopus. Pēc tam Kārlis Hindriksens,

pavisam vēl jauns cilvēks, kāda Kankas bruņnieka dēls no So-

mijas, ar 300 zviedru karavīriem, gūstot Oberpāles -ļaudis, ie-

lauzās Jervē, uzbruka nakts laikā Jirģena Tizenhauzena no-

*) Kronikā stāv šinī vietā: „Kales males", kura nozīme nav pilnīgi

saprotama.
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daļai, kura sastāvēja gandrīz tikai no Livonijas muižniekiem, pie
Übagales ciema, un viņu galīgi iznīcināja, sadedzinot ļaudis no-

metnes būdās. Laupījumu guva šeit lielu. Jirgenam Tizen-

hauzenam tā tapa atmaksāts par to, ko viņš'ar saviem bruņ-
niekiem bija nodarījis savai tēvijai, kā arī par to, ka viņš bija
iebāzis maisā un noslīcinājis savu māsu, tādēļ ka viņa bija ie-

mīlējusies kādā rakstvedī, atdevusies tam un gribējusi ar

viņu apprecēties.
1571. gada vasarā ap Jēkaba dienu Rēvelē un visā Livo-

nijā sākās atkal mēra epidēmija. Rēvelē vispirms mēris sākās

aptiekās, kur ļaudis parasti meklē palīdzību slimības gadījumos.
Tā kā tas notika aptiekās, tad bija redzams, ka tas nenotika

bez Dieva ziņas. Viņš gribēja ar to ļaudīm rādīt, ka citas ne-

kādas zāles nelīdz pret trijiem galveniem zemes postiem, karu,
mēri un badu, ar kuriem Dievs grib sodīt nepaklausīgas zemes,
kā tikai grēku nožēlošana un atgriešanās un sirsnīga Dieva

piesaukšana.

1571. gada 21. oktobra svētdienā, Reinholds Rozens, Maska-

vas jātnieku priekšnieks, bija iedomājies atņemt savam vald-

niekam Tērbatu. Uz šo soli viņu bija pamudinājis Jānis Dūve

un Elerts Krūze. Rozens bija iedomājies, ka, tiklīdz viņš ar

savu eskadronu parādīsies pilsētā, visi vācu pilsoņi palīdzēs vi-

ņam sakaut krievus. Vāci palīgā nenāca, un krievi, saņēmuši
pastiprinājumu, pārveica Rozena ļaudis un, paldies Dievam, ka

viņiem izdevās vēl izkļūt no pilsētas. Rozēnu un dažus viņa

ļaudis saķēra un sakapāja gabalos. Vācu pilsoņi, kuri no šīs

nodevības nekā nebija zinājuši, tapa uz aizdomu pamata no-

galināti zvēriskā kārtā; viņu mājas izlaupīja un nodedzināja.
Kādas briesmas valdīja Tērbatā šo triju laupīšanas dienu laikā,
katrs var labi iedomāties. Rozena plāns būtu izdevies, ja viņš
būtu sazinājies ar otru virsnieku Ansi Ceicu. Bet Rozens vai

nu nav uzdrošinājies uzticēties Ceicam, vai gribējis viens pats

kopā ar Dūvi un Krūzi gūt slavu. Tādēļ Dievs viņu arī so-

dījis augstprātības un nodevības dēļ, negribēdams pieļaut, ka

ar tādiem vieglprātīgiem līdzekļiem atsvabina Tērbatas pilsētu.
Kad Dūve un Krūze redzēja, ka šis plāns nav izdevies, viņi pa-

meta lielkņazam savu firstu stāvokli ķīlām un aizbēga uz Po-

liju. Rīgas bīskapijas muižnieku nodaļu arī atlaida un algu

samaksāja, bet Ansis Ceics, nenogaidījis izmaksu, aizgāja. Kad

hercogs Magnuss Oberpālē izdzirdēja par šiem notikumiem,

viņš, kaut gan pilnīgi nevainīgs, tomēr bīdamies, ka lielkņazs

viņu var turēt aizdomās, atstāja Oberpāli un aizgāja uz Arens-

burgu, kur uzturējās kādu laiku. Abām Oberpāles nodaļām
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sāka klāties vēl sliktāk kā agrāk, šīs nodaļas bija tās, kuras

gribēja atņemt Zviedrijas ķēniņam Rēveles pili. Tagad viņas
nevarēja doties ne pie Zviedrijas, ne pie Polijas ķēniņa, jo šie

abi ķēniņi bija tagad viena persona. Tā kā Zviedrijas ķēniņš
atradās kara stāvoklī ar Krieviju un ļaudis viņam bija vaja-
dzīgi, kā arī atkritušās daļas bija piedzīvojušas labus un sliktus

laikus, tad Zviedrijas ķēniņš par viņiem apžēlojās un pieņēma
dienestā savus niknākos ienaidniekus, maksāja viņiem algu un

deva uzturu tāpat, kā citiem godīgiem ļaudīm, iecēla viņus arī

goda amatos un netiesāja v
#
iņus par to, ko viņi bija nodarījuši

ķēniņam ar Rēveles pili un atveduši krievus pie Rēveles. Tā

izbeidzās šoreiz hercoga Magnusa un viņa bruņnieku valdīšana.

Tajā pašā laikā Tērbatas iedzīvotāji, kuri atgriezās no

Krievijas, drīzi vien aizmirsa tur izbaudīto postu un spaidus
un sāka vest atkal veco, bramanīgo dzīvi, nedomādami nemaz

par to, ka krievu intrigas un krievu jūgs vēl nav beidzies, ka

zemē nav vēl miera. Tādu pašu dzīvi veda arī citi Livonijas

iedzīvotāji. Tādēļ Dieva taisnais sods nevarēja tik ātri beig-

ties, kā viņi cerēja. Pa visu kara laiku, jau no paša kara sā-

kuma, gadu no gada, tikai par to bija runa, ka nākamā vasarā

būšot labāk. Vasara pagāja pēc vasaras, un labuma nekāda

nesagaidīja, bet dzīve tapa arvienu grūtāka. Katru vasaru, kad

bija laiks pienākt kuģiem, uzplauka cerības uz labākiem lai-

kiem un izplatījās baumas par gaidāmiem labumiem. Kad ne-

kas no tā nepiepildījās, ļaudis kļuva vēl drūmāki, un beidzot,
kad viņi savās cerībās pavisam bija vīlušies un dzīve tapa vēl

raibāka, tad daudzi meklēja apmierināšanu nāvē.

Kad Hercogs Magnuss no Oberpāles bija prom un viņa

ļaudis bija izklīduši, un Tērbatas vācu pilsoņu maziņā dzīvīte

un sīciņie prieki arī bija izgaisuši, Jānis Dūve un Elerts Krūze

griezās pie Rēveles rātes ar vēstuli, kurā aizrādīja, ka visas

lietas, kuras viņi veduši ar Rēveli, bijušas labi pārdomātas, bet

iznākums bijis citāds, nekā viņi to cerējuši. Vainojams esot

tikai Maskavas viltīgais cars, kuram visa vaina uzvēlama, bet

viņi paši vienmēr esot gribējuši labu Rēvelei un «visai Livonijai,
savai mīļai tēvijai.

Jānis Dūve ieradās Pādisā un prasīja lai viņu ielaistu pil-

sētā, jo viņam esot ar rēveliešiem pārrunājamas dažas lietas.

Rēvelieši negribēja ne vest ar viņu sarunas, ne laist viņu pil-
sētā. Arī Krūze ziemā ieradās pie Rēveles, kā Lietavas kārtu

sūtnis pie Zviedrijas ķēniņa. Rēvelieši, neraugoties uz to, ka

viņš bija sūtnis, nelaida viņu pilsētā. Viņam bija jāapmetas
sv.' Brigites klosterī, no kurienes viņš aizceļoja uz Zviedriju.
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Starp Dūvi un Krūzi izcēlās liels naids, tādēļ ka viņu dēli bija
viens otru nodūruši. Jānis Dūve beidzot noprata, ka Maskavas

cars aiz lielas viltības bija viņu padarījis bagātu un iecēlis

augstā godā, lai viņš atkal piemānītu un apmuļķotu citus Li-

vonijas iedzīvotājus. Viņš saprata arī, ka bija ieguvis ļaunu
slavu, kādēļ viņš gribēja atņemt ne tikai Tērbatu krieviem, bet,
iestādamies Polijas ķēniņa dienestā, ziedot visus savus spēkus
darbampar ļaunu Maskavas caram.

1572. gadā Maskavas cars uzaicināja Jirgenu Farensbeku

no Nelfijas līgt vācu bruņniekus un nogādāt viņus Maskavā ne

tikai pret tatāriem, bet arī pret citiem ienaidniekiem, kā tas re-

dzams no cara raksta. Farensbeks arī salīga veselu nodaļu iekš-

zemes un ārzemes bruņnieku un nogādāja viņu Maskavā. Agrāk
tas nekad nebija dzirdēts, ka Livonijas un ārzemju ļaudis iestā-

tos Maskavas pulkos. Veco laiku ļaudis sargājās no Maskavas,
bet jauno laiku ļaudis, veci un jauni, cerēja tur atrast savu pa-

tvērumu, lai gan Maskavas cars neatlaidīgi tīkoja pēc viņu tē-

vijas un atklāti teica, ka viņš Livoniju agrāk neatstāšot mierā,
kamēr nebūšot galīgi iznīdējis Livonijas nezāli — muižniekus

un vācus. Un daudzi Livonijas iedzīvotāji savā aklībā un ne-

prātā palīdzēja paši sevi iznīdēt.

1572. gada maijā hercogs Magnuss nosūtīja savus sūtņus
uz Rēveli vest miera sarunas. Pats pa to starpu slepeni, pēc

tam, kad bija aizsūtījis atpakaļ krievus un vācus, kuri bija ie-

radušies pēc viņa līdz pat Vīkas jūras šaurumam, devās atkal

pie krieviem. Lielu troksni sacēla baumas, ka Maskavas cars

atdevis hercogam septiņas labākās Livonijas pilis, kas gan to-

mēr līdz šai dienai nav noticis.

1572. gada 1. augustā Zviedrijas ķēniņa un Zudermanlan-

des hercoga Kārļa sūtņi paziņoja Rēveles rātei, ka hercogs
Kārlis personīgi ieradīšoties ar daudz tūkstošu vīru karaspēku,
lai izdzītu krievus no Livonijas. Rēvelieši ļoti priecājās un

teica, ka nu sākšoties laimīgas dienas. Bet hercogs Kārlis,
citu darīšanu aizkavēts, neieradās, un nepienāca ne puse no so-

lītā karaspēka. Te nu īsti sākās pilsētas un zemes nelaime.

1572. gada 7. septembrī Rēvelē ieradās zviedru un vācu

jātnieki un kareivji. Sagatavojušies, viņi nonāca pie Vezen-

bergas un sarīkoja ar krieviem mazākas kaujas. Virijā viņi

guva lielu laupījumu, vēršus un govis. Pēc tam viņi devās uz

Oberpāli, kur «arī notika sadursmes ar krieviem, pie kam viņi

pazaudēja labāko lielgabalu vadītāju. Arī šeit viņi nolaupīja

58 Jāņa Briesmīga domas par Livonijas muižniekiem.
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daudz vēršu un govju un pārnāca Rēvelē. Tajā pašā laikā

Jirģens Ikšķils no Padenurmas ar dažiem zviedru kareivjiem
nonāca pie Arensburgas un ar draudiem pieprasīja atdot pili,
kuru viņš būtu arī dabūjis, ja tikai būtu nopietnāk ķēries pie
lietas. Kilekondas apgabalu un draudzi viņš tomēr atņēma,
kuru gan Arensburga vēlāk diplomātiskā ceļā dabūja atpakaļ.

1572. gada 16. decembrī Zviedrijas ķēniņa kareivji — jāt-
nieki, apmēram 5000, uzsāka kara gājienu uz Oberpāli. Viņi
gāja ar lielu līkumu, uz Marimu, tad uz Vilandi, lai gūtu vairāk

laupījuma. Bet divus smagos lielgabalus, pulveri un lodes viņi
veda tieši uz Vitenšteinas pili, kur bija jāpaņem vēl daži liel-

gabali. Ar šiem abiem lielgabaliem viņi nonāca Ziemas svēt-

kos tikai līdz Jaunai muižai, 5 jūdzes no Rēveles. Tajā laikā

lielkņazs pirmo reizi personīgi ar abiem dēliem, 80.000 kara-

vīriem un daudz lielgabaliem ieradās Livonijā. Zviedriem ne

Rēvelē, ne Vitenšteinā nebija par to nekādu ziņu, jo visi bija
pārliecināti, ka nekādas briesmas nedraud. Tā kā tagad ķē-
niņa karaspēks bija uz lauka, tad visi dižciltīgie un vienkāršie

ļaudis domāja, ka krievi nedrīkstēs ne pakustēties, un ka vi-

ņiem atņemta visa vara. Tādēļ arī zviedri nebija domājuši par

izlūku sūtīšanu. Un tas, no kā viņi vismazāk bija baidījušies,

bija noticis: Maskavas lielkņazs ieradās personīgi ar lielu

karaspēku pie Vezenbergas. Rēvelieši, virspavēlnieks Klauss

Akezens un Oberpāles kareivji tā vēl nezināja. Tikai Viten-

šteinā bija saņemtas kādas nekādas ziņas, bet neviens neti-

cēja, ka briesmas tik lielas. Visi domāja, ka tas ir tikai kāds

klejojošs pulks, kurš glūn uz Jaunās muižas lielgabaliem. Lielā

pārdrošībā pilnvarnieks Ansis Bojs aizsūtīja gandrīz visus ka-

reivjus lielgabaliem pretīm, vairāk kā 6 jūdzes no pils, un tā

atstāja pili, kurā nepalika vairāk kā 50 kareivju un 500 sabē-

gušu zemnieku, bez apsardzības. Ansis Bojs nebija varējis
iedomāties, ka krievi nemaz netīko pēc Jaunās muižas lielga-

baliem, bet gan pēc Vitenšteinas pils. Kad viņš to pamanīja,
krievi ar lielu karaspēku ieradās pie Vitenšteinas. Ansis Bojs

un viņa ļaudis labprāt būtu vēlējušies, lai šī lieta būtu citādā

stāvoklī.

Aplenkuši Vitenšteinu, krievi norīkoja vairākus tūkstošus

izlūku uz Jeri un Hariju. Tā kā bija Ziemas svētki, tad mājas

bija ļaužu pilnas, jo bija ieradušies viesos draugi pie drau-

giem, kaimiņi pie kaimiņiem ar savām sievām greznās svētku

drēbēs un dārglietās, un visur valdīja miera sajūta un līgsmība.

89 Jānis Briesmīgais iebrūk L. ar 80,000 karaspēka.
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Krievu piepešais uzbrukums nāca negaidīts. Daudzus nogali-
nāja un daudzus tūkstošus jaunu un vecu ļaužu aizveda uz

Maskavu un tatāru zemēm. Kāda nabadzība un bēdas piemek-

lēja Hariju un Jervi, tas nav nemaz aprakstāms.
1573. gada 1. janvārī, Jauna gada dienā, pulkstens divos

pēc pusdienas, krievi, pēc 6 dienu aplenkšanas un apšaudīšanas,

ieņēma ar joni lieliski nostiprināto Vitenšteinas pili. Sv. Jāņa
dienas svētdienā, kura iekrīt Ziemas svētku laikā, sākās aplenk-

šana, un nākošā ceturtdienā pils bija jau ieņemta. Pils ieņem-
šana notika šādos apstākļos. Virspavēlnieks Klauss Akezens

ar saviem ļaudīm bija devies uz Vilandi laupīšanas nolūkā, bet

divus smagos lielgabalus ar dažiem kareivjiem viņš norīkoja
vest pa taisnāko Vitenšteinas ceļu. No sava pulka virspavēl-
nieks atdalīja 500 jātniekus un pavēlēja doties lielgabaliem

pretīm. To brīdi viņam vēl nebija nekādu ziņu par to, ka krievi

jau visai tuvu. Vitenšteinas pilnvarniekam bija jau daudz maz

zināms par krievu kustību, bet viņš nelikās daudz par to zinot,
un nosūtīja savus ļaudis palīgā lielgabalniekiem. Kad pils kara-

spēks bija projām, parādījās krievi. Te ieradās tie 500 jātnieki,
kurus virspavēlnieks bija sūtījis palīgā lielgabalniekiem un pra-

sīja, lai viņus laiž pilī. Tā kā pilnvarnieks savus zviedrus bija

aizsūtījis un viņa spēki bija vāji, tad viņš šos 500 jātniekus

pilī nelaida, bīdamies, ka viņi neizdara tāpat, kā Klauss Kur-

sels. Bez tam viņš bija ticis no kāda vāca brīdināts. Kad šie

jātnieki bija aizgājuši, ieradās krievi ar savu lielo spēku. Ta-

gad pilnvarniekam jātnieki pilī būtu labi noderējuši, bet viņi
bija jau prom.

Kad šie bruņnieki ieradās Jaunā muižā, kur atradās liel-

gabali, viņi tur atrada priekšā lielu skaitu alus mucu un daudz

visāda provianta. Tūlīt sākās pārmērīga dzeršana, kura vilkās

līdz pusnaktij. Par sargposteņiem netika domāts, jo visi bija

iedzērušies, un tāpat bez sargposteņiem nolikās uz guļu, gan

aizžogojumā, gan zem brīvas debess. Drīzi vien ieradās 5000

krievu, kuri gandrīz būtu pārsteiguši gulētājus, ja viens no

viņiem nebūtu pamodies fiziskas vajadzības dēļ un nebūtu pa-

manījis krievus. Sacēlās troksnis un uzmodināja vēl puspie-
dzērušos bruņniekus, kuri ar mokām varēja atrast savus zir-

gus. Signalists sāka pūst, bet krievi pāršķēla galvu viņam, kā

arī daudziem citiem. Tie kareivji, kuri atradās aizžogojumā,
ātri salasījās un uzbruka krieviem, nešāva vienu staltu krievu

virsnieku un daudzus nogalināja un kādus trīs sagūstīja.

Gūstekņi visi paziņoja, ka lielkņazs ar abiem dēliem un 80.000

vīriem aplencis Vitenšteinas pili, ka tur atrodoties arī hercogs
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Magnuss ar daudz vāciem. Jaunās muižas kareivji lielās bai-

lēs pa mežiem un sānu ceļiem devās atpakaļ uz Rēveli. Jaunā

muiža, lielgabali un zviedru kareivji, arī Arents Dūve, kuram

šī muiža piederēja, un daudz nabaga zemnieku ar sievām un

bērniem tapa atdoti krievu rokās.

Tikai tad, kad bruņnieki ar gūstekņiem nonāca Rēvelē, pil-

soņi dabūja zināt, ka lielkņazs aplencis Vitenšteinu. Tomēr

daudzi tam neticēja un teica, ka neesot ko bīties par Vitenštei-

nas krišanu, jo Zviedrijas ķēniņš esot sācis kara gājienu pret
krieviem. Zviedriem nebija ne jausmas, ka viņu karaspēks
atrodas lielās briesmās. Zemnieki, kuri ar sievām un bērniem

bija sabēguši pilsētā, aizgāja atpakaļ uz laukiem, nekā nebī-

damies, jo Zviedrijas ķēniņš tak atradās kaujas gatavībā. Kad

zemnieki redzēja krievu ugunis pāra jūdžu attālumā, tad viņi
domāja, ka tās ir zviedru signālu ugunis, lai krievi un tatāri

viņus nepārsteigtu. Bet Oberpālē Vitenšteinas apšaudīšanu no

krieviem uzņēma kā prieka un godināšanas salūtu ķēniņa liel-

gabalu ierašanās gadījumā. Tāda tik nopietna Vitenšteinas

apšaudīšana nebija nemaz vajadzīga, jo pils bija atstāta gan-

drīz bez aizsardzības, bet lielkņazs bija bailīgs karavīrs, kurš

kara laimi meklēja gūt ar lielu šaudīšanu. Tā kā apšaudīšanai

nebija nekādu panākumu, tad viņš bija spiests uzsākt uzbru-

kumu. Bez tā bija jāņem vērā arī tas apstāklis, ka var iera-

sties zviedri, šo pili lielkņazs ieņēma viegli, tādēļ ka tur bija

ļoti maz karavīru.

Šī ir pirmā pils, kuru krievi visā cīņu laikā ieņēma ar uz-

brukumu, jo krievu kara vešana neatbalstījās uz drošsirdību

un varonību un sava pārspēka parādīšanu, bet uz gadījuma iz-

mantošanu, nodevību, viltību, iebaidīšanu un draudiem, ar ko

viņi ir iekarojuši daudzas zemes un pilis. Bet kur izrādīja

pretestību, tur viņiem panākumu nekad nebija.

leņēmuši pili, krievi sarīkoja pils iemītnieku izkaušanu.

Viņi nesaudzēja ne sievas, ne jaunavas, ne dižciltīgās, ne vien-

kāršās. Dzīvus atstāja tikai dažus zemniekus, kuri bija nobē-

guši kādā torņa cietumā un uzdevušies par gūstekņiem un her-

coga Magnusa ļaudīm no Oberpāles. Viņus tad arī atsvabināja

no pašu izdomātā cietuma. Pils pilnvarnieku Ansi Boju, daudz

citus zviedrus, vācus un nevācus atveda pie lielkņaza, kurš pa-

vēlēja viņus piesiet pie mietiem un dzīvus sadedzināt. Tāda

gūstekņu' dedzināšana pie Vitenšteinas ilga vairākas dienas.

Visā Jervē mētājās apkārt tikdaudz līķu, ka suņiem, meža zvē-

riem un putniem bija ko rauties, jo trūka ļaužu, kas līķus ap-

glabātu.



129

11. janvārī krievi ieņēma Jauno muižu, kurā atradās arī

divi smagie lielgabali. Muižas īpašnieks, zviedru kareivji, zem-

nieki ar sievām un bērniem, skaitā 300 cilvēku, krita gūstā.
Muižnieku un viņa radniekus nosūtīja uz Vitenšteinu pie liel-

kņaza, kur viņus sadedzināja. Pārējos gūstekņus krievi sade-

dzināja Jaunā muižā un muižu galīgi izpostīja. Bailes bija
redzēt, kādus briesmoņu darbus viņi tur bija izdarījuši. īsi

pirms šī notikuma rēvelieši bija pārveduši pilsētā pulveri un

bumbas. Ja viņi būtu sūtījuši dažus zirgus pēc lielgabaliem,
tad ķēniņa lielgabali arī būtu izglābti.

14. janvārī virspavēlnieks Klauss Akezens izgāja atsva-

bināt Jaunās muižas ļaudis. Pie Vitas ciema, trīs jūdzes no

Rēveles, viņam izdevās sagūstīt vienu krievu, kurš paziņoja,
ka Vitenšteina un Jaunā muiža ar 2 lielgabaliem jau krievu

rokās un ieteica, lai Akezens griežoties atpakaļ, jo citādi ne-

būšot labi. Klauss Akezens steidzīgi vien pa nakti nonāca Rē-

velē, kur ziņu par Vitenšteinas ieņemšanu uzņēma ar neuzti-

cību, lai gan krievu gūsteknis šo ziņu bija apliecinājis ar savu

nāvi.

Lielkņazs pēc Vitenšteinas ieņemšanas sadalīja savu kara-

spēku trijās daļās. Ar vienu daļu, kurā ietilpa arī artilērija
un kuru vilka nevis zirgi, bet strēlnieki, lielkņazs atgriezās uz

Krieviju un kādu laiku uzturējās Novgorodā. Otru daļu nosū-

tīja uz Karksas pili, kura piederēja zviedriem, šo pili ieņēma

ar iebaidīšanu un draudiem un atdeva hercogam Magnusam

par lēni.

Trešo karaspēka daļu sūtīja uz Vīku, lai izpostītu Hapsa-

les, Lodes un Leales apgabalus un ieņemtu minētās pilis ar

draudiem un iebaidīšanu. Bet zviedri šinīs pilīs turējās ļoti va-

ronīgi, un krievi ar draudiem un iebaidīšanu nekā nepanāca.

Šī nodaļa Vīkā, ar Dieva palīdzību, piedzīvoja lielu kaunu.

Klauss Akezens, kurš ar sāpēm sirdī bija noraudzījies krievu

briesmu darbos, kā arī uz pilsoņu pamudinājumu, lielās dusmās

devās ar savu karaspēku, ne tik lielu kā agrāk, uzmeklēt ienaid-

nieku, kuru viņš sastapa netālu no Lodes. Savus priekšpulkus,
kuri sastāvēja'pa lielākai daļai no Livonijas kareivjiem, viņš
laida pirmos uzbrukumā. Kad viņi izlauzās caur krievu rindām,

un krievu pārspēka dēļ vai nu negribēja, vai arī nevarēja tikt

atpakaļ pie zviedriem,' viņi metās bēgt uz Rēveli, Pērnavu,

Fiķeli, 'Lodi, kur nu katrs, pavājinādami jau tā vājos zviedru 60

spēkus. Bez tā bēdzēji izplatīja ļaunas vēstis pa visām malām,

60 Kauja pie Lodes, 1573. gadā.

Rusovs, Livonijas kronika.
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itkā zviedri būtu sakauti. Šī ziņa ļoti apbēdināja kristīgos Rē-

velē un minētos apgabalos. Pēc divām dienām ar Dieva palīgu
nāca labākas vēstis: zviedru karaspēks, ne lielāks kā 600 jāt-
nieku un 100 kājnieku, bija uzvarējis 16.000 krievu, no kuriem

7000 bija nogalināti un pārējie piespiesti bēgt. Vairāk kā 2 jū-
dzes zviedri dzinās viņiem pakaļ un atņēma viņu arjergardam

pie 1000 ragavu ar visādiem pārtikas līdzekļiem un visu lau-

pījumu. Šī kauja notika pie Lodes, 1573. gada 23. janvārī.

Ļaužu sirdis ielīgsmoja atkal priekā.

Zviedri, iznīcinājuši ienaidnieku un izdalījuši laupījumu, ar

lielu godu nn bagātību atgriezās mājās. Viņi pārveda vairāk

kā 1000 sagūstītu krievu zirgu Rēvelē. Zirgi Rēvelē oija lēti,

tāpat arī caunu un sesku ādu kažoki. Dažādas Krievijas nau-

das un dārglietas nebija Rēvelē retas. Zviedru kareivji katru

dienu uz Rēveles tirgiem pārdeva dažādas lietas, kuras viņi bija

ieguvuši pie laupījuma izdalīšanas.

Te nu redzams, ka ar krieviem varēja gan karot, ja tikai

pie lietas ķērās ar nopietnību un izturību. Krievi nemaz nebija
tādi varoņi, kā to bija izdomājuši dižciltīgie un vienkāršie ļau-
dis. Nekad krievi nav varējuši padzīt no kaujas lauka kauču

3000 vācu, ja tikai šie gribēja izrādīt pretestību. Bet ja vāci

bez vajadzības bēga, tad krieviem bija viegli dzīties pakaļ.



VII. daļa.
Klauss Akezens, kurš ar nelielu karaspēku uzstājas pret

krieviem, pierādīja cik niecīgas ir krievu spējas, šinī kaujā
krita arī daži zviedru virsnieki. Klauss Akezens, kura pulku
priekšgalā nesa daudzus krievu karogus un veda lielgabalus,
ar lielu triumfu iegāja Rēvelē.

1573. gadā, 3. svētdienā pēc Lieldienām, hercogs Magnuss
Novgorodā svinēja ar kādu lielkņaza radnieci kāzas, kurās ņēma
dalību arī lielkņazs un viņa abi dēli.

1573. gadā Livonijā bija ļoti stingra ziema. Ceturtdienā

pirms Vasaras svētkiem ļaudis nāca pa ledu no Zviedrijas uz

Rēveli. Vasaras svētkos Rēveles reids bija tiktāļu apklāts ar

ledu, ka no torņiem un vaļņiem nevarēja saskatīt viļņus. Vācu

kuģi, kuri bija ceļā uz Rēveli, netika ostā, bet piestājās pie

Rogas*) salām. Kuģnieki pa svētku laiku pārnāca pilsētā, bet

kuģi varēja ienākt ostā tikai pēc svētkiem, kad vairs nebija
ledus.

1573. gada augustā no Zviedrijas ieradās apmēram 5000

skotu, jātnieku, kājnieku un apkalpotāju. Kamēr viņiem bija

Zviedrijā saņemtā nauda, viss gāja gludi. Kad nauda bija iz-

tērēta, viņi dabūja atļauju ņemt pārtiku no zemniekiem, bet

viņi ņēma ne tikai no zemniekiem, bet arī no pilsoņiem un muiž-

niekiem. Viņi ņēma no zemniekiem, muižniekiem un pilsoņiem
ne tikai vajadzīgos pārtikas līdzekļus, bet arī citu kustamu īpa-

šumu un labību. Tā kā skotus nenovietoja pilī, bet ārpus pil-

sētas, tad pilsoņiem ārpus vārtiem nebija ieteicams rādīties, jo

varēja pazaudēt ne tikai maku, bet arī svārkus no muguras. Ja

gribēja kāds noiet līdz ostai, tad bija jāņem vesala rota kareivju
līdz. Ar vārdu sakot, nebija nemaz labāk, kā pa ienaidnieka

aplenkšanas laiku. Beidzot skoti sāka apieties ar pils iemīt-

niekiem tāpat, kā ar pilsoņiem. Skotu paraugam sekoja vāci, un

izšķirības starp ienaidniekiem un pašu ļaudīm nebija nekādas.

*) Liel- un Mazrogas salas iepretim vēlākai Baltišportai.

81 Stingra ziema Livonijā.
62 Skoti Rēvelē.
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Nevar nemaz izteikt, kas toreiz bija par kliegšanu, vaidēšanu

un saukšanu pēc atriebības*) pie valdniekiem, kuri tādas ne-

būšanas pieļāva.
8. oktobrī virspavēlnieks Klauss Akezens kopā ar Zviedri-

jas komisāriem, kuri nesen bija ieradušies no Zviedrijas, veda

sarunas ar bruņniekiem, lai viņi vēlreiz dotos cīņā pret krie-

viem. Tā kā viņi nebija saņēmuši pilnu algu, tad tapa tik ne-

pacietīgi, ka ar mokām varēja viņus apmierināt. Beidzot viņi
apmierinājās ar to, ka tūlīt saņēma ķēniņa dārglietas 26.000

dālderu vērtībā, kuras viņi nolēma izlietot apbruņošanas va-

jadzībām. Par iztrūkstošo sumu, līdz šim neizmaksāto, kā arī

nākamā laika algu, viņi prasīja Hapsalas, Lodes un Leales pilis
ar visām šīm pilīm piederošām zemēm, kā ķīlu līdz nākošā gada

Jāņu dienai. Ja līdz šai dienai visa alga nebūtu izmaksāta, tad

viņiem bij tiesība atdot šīs pilis jebkuram kristīgam valdniekam,

izņemot Maskavas caru un hercogu Magnusu. Komisāri to ap-

solīja, un rakstisku līgumu abas puses apstiprināja ar zīmogiem
un parakstiem.

1573. gadā skoti, kuri atradās Rēvelē un kuriem bija līdzi

savi mācītāji, sāka noturēt dievkalpojumus pēc Kalvīna mācī-

bas priekšrakstiem. Dižciltīgie ieņēma saviem dievkalpojumiem
Zirgu tirgoņu ielā kāda pilsoņa neapdzīvotu māju, kur arī iz-

dalīja sv. vakarēdienu pēc Kalvīna mācības. Tā bija sevišķa
Dieva žēlastība, ka skoti, nemācēdami vācu valodu, nespēja pie-

griezt pie savas mācības ļaudis. Bez tam viņu prāts nesās vai-

rāk uz daudzām ļaunām lietām, nekā uz savas mācības sludi-

nāšanu.

1574. gada 1. janvārī zviedru karaspēks atkal devās pret
krieviem.

Virspavēlnieki Klauss Akezens, Bistas bruņnieks, un Pon-

tus Delagardijs, Eichholmas brīvkungs un bruņnieks, ar sa-

viem pulkiem un dažiem lielgabaliem aizgāja kā pirmie. Skotu

kareivji sākumā negribēja piedalīties kara gājienā, bet apsargāti
Rēveli. Daudzi no viņiem nebija nemaz salīgti kareivji, bet sīk-

tirgoņi, marketani kara nometnēs*) un apkārtstaiguļi, kuri paši
uz savu galvu bija atnākuši līdz. Kamēr varēja laupīt zemnie-

kus, viņi bija lieli varoņi; kad vajadzēja iet ienaidniekim pre-

tīm, tikai trešā daļa no viņiem izrādījās par salīgtiem karei-

vjiem. Daudzi pazuda no zemes, daudzi teica, ka viņi esot tikai

marketani.

*) weeklagendt, sūchtent, karment unde Wrakebiddent.

*) Marketender.
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Tādēļ ka skoti negribēja pievienoties citiem kara pulkiem,
zviedru kareivji atnāca atpakaļ un paņēma viņus līdzi.

3. janvārī skoti un zviedri ar Rēveles karogu, 21 nodaļu
kareivju, 11 eskadroniem bruņnieku no vāciem, zviedriem

un skotiem, uzsāka kara gaitu. Skotu virspavēlnieks bija

Ruvinas*) grāfa dēls Archibalds, kurš ar saviem kapitāniem
un citiem virsniekiem, kuru bija gandrīz vairāk nekā vienkāršo

kareivju, bēdīgu sirdi atstāja Rēveli. Viss šis karaspēks no-

nāca pie Vezenbergas, aplenca viņu, uzmeta skanstes un tikai

pēc 14 dienām sāka apšaudīt uzbrukumam.

15. janvārī muižnieki un pilsoņi nosūtīja uz Vezenbergu
6 smagos un 2 granātu lielgabalus. Rēveles pilsēta arī deva

2 smagos un vienu granātu lielgabalu ar visiem piederumiem.
Šos lielgabalus uzstādīja jau pirms divām nedēļām uzmestās

skanstes. Tikai tagad iesākās apšaudīšana, kad krieviem bija
dots diezgan laika nostiprināties. Pašā sākumā ienaidnieks ar

vienu šāvienu nošāva abus artilērijas vadītājus un uzmetumu

inženieri. Lielgabaliem tapa norauti rati, un viss sākumā no-

ritēja tā, kā nenākas.

Janvāra mēnesī divas reizes sarīkoja uzbrukumu, bet abas

reizes bez kādiem panākumiem.

2. martā uzmeta skanstes citā vietā. Ar apšaudīšanu sa-

grāva vienu torni. Trešās reizes uzbrukumā krita vairāk kā

1000 zviedru, skotu un vācu. Krievu līgsmībai nebija gala. Vācu

bruņnieki bija ļoti nikni un gribēja sākt vēl vienu uzbrukumu,
bet virspavēlnieks to neļāva. Ja tas būtu darīts, tad Vezenber-

gas lieta būtu pavisam citāda.

Zviedri mēģināja parakt pils mūrus un uzspridzināt pili,
bet arī tas neizdevās, jo viņi darīja to atklāti, un krieviem bija

iespēja lietot aizsarga līdzekļus. Zviedri lietoja degošas vielas,
bet arī te nebija nekādu panākumu, jo degošo vielu meistari

bij par agru aizbēguši no saviem skolotājiem.
Vezenbergas aplencēji, redzēdami, ka pili ieņemt nevarēs,

sāka nodarboties ar laupīšanu m nopostīja Tērbatas biskapiju,

Viriju, Jervi un daudz citas vietas vēl vairāk nekā krievi un ta-

tāri, še nu bija redzams tas, ko vēstīja 56. gada sarkanā, slotai

līdzīgā komēta Livonijā.
15. martā zviedri mēģināja bez apšaudīšanas ieņemt Tols-

burgas pili, kura atradās pie jūras, 3 jūdzes no Vezenbergas,
bet arī šeit viņi sadedzināja pirkstus; viņi pazaudēja dažus

karavīrus un aizgāja ar lielu kaunu.

*) Dunrobin, pils Dienvidus Skotijā.
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šinī aplenkšanas laikā, 14 dienas pirms promiešanas, parā-

dījās spoks vilka veidā. Dažus vakarus no vietas viņš ieradās

pie nometnes, nebaidīdamies ne no daudziem ļaudīm, ne no lielā

trokšņa. Viņš tā gaudoja, ka ļaudīm mati slējās stāvu.

17. martā 1574. gadā skoti un vāci nometnē saķildojās,
pie kam tapa nogalināti 1500 skoti, bet ne vairāk, un 30 vāciešu.

Notikās tas tādēļ, ka vāci bija daudzkārt aizkāruši skotus.

Skotu virspavēlnieks Archibalds ar saviem virsniekiem un

vienkāršiem kareivjiem pilnā kaujas gatavībā, pat ar lielgaba-

liem, ieradās pie vācu nometnes un sāka viņus apšaudīt. Vāci

bija neziņā, kas tagad" notiek, jo skoti sauca palīgā arī zviedrus,
kuri atteicās ņemt dalību kā vienā, tā otrā pusē. Kad vāci

redzēja, ka lieta paliek nopietna, arī viņi sāka lietot savas

garās šautenes un izjauca skotu rindas. Vāciem palīgā nāca

arī zemnieki, kuri skotus neieredzēja. Tā iznāca, ka stundas

laikā tapa nogalināti 1500 skoti. levainots tapa arī Archibalds,
bet viņš palika dzīvs. Krita gandrīz visi skotu virsnieki, ievē-

rojami un stalti ļaudis, kuri uzbrukumos pilij bija palikuši
dzīvi, šī ķilda bija izcēlusies vienīgi starp vācu bruņniekiem
un skotu landsknechtiem. Skotu jātnieki un bruņnieki nebija
dalības ņēmuši. Viņi arī vēlāk, redzēdami ka skotu landsknech-

tiem iet slikti, atvainojās un izskaidroja, ka viņiem nekā ko-

pīga ar landsknechtiem šinī lietā neesot bijis. Vāci viņus lika

arī pilnīgi mierā. Skotu landsknechti, redzēdami, ka viņu lieta

pazaudēta, pārbēga pie krieviem, kur viņus ar lielu prieku

saņēma.
Skoti un vāci, viena un tā paša virspavēlnieka ļaudis, sa-

rīkoja kauju savā starpā, un uzvaru guva krievi. Ja skoti būtu

uzbrukuši vāciem stundu vēlāk, tad skoti viņus būtu pārvarē-

juši, jo vāci tad būtu jau bijuši piedzēruši, tāpēc ka dzeršana

bija sarīkota tāda, kādas pa visu aplenkšanas laiku vēl nebija

bijis. Skotus krievi sākumā uzņēma labi, bet pēc zviedru aizie-

šanas noveda viņus kā gūstekņus uz Maskavu, lai parādītu savu

varonību pie Vezenbergas un iepriecinātu maskaviešus. Šos na-

baga ļaudis, 70 skaitā, Maskavā nogalināja nežēlīgā kārtā. Tāds

bija skotu liktenis Livonijā.
25. martā Klauss Akezens aizgāja no Vezenbergas, par lie-

liem sirdsēstiem savējiem un par prieku krieviem. Ceļā uz mā-

jām bruņnieki briesmīgi izpostīja Hariju, kura no seniem lai-

kiem ir vienmēr piederējusi Rēveles pilij, bet šie dauzoņas uz-

skatīja Hariju par lielkņaza zemi, kurā var brīvi laupīt, ar ko

viņi pamudināja lielkņazu gādāt par šī apgabala apsardzību,
lai glābtu to, kas palicis pāri.
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Ka krievi apcietinātās vietās ir lieli varoņi, tas nāk no tā,
ka viņi ir strādīga tauta un grūtos apstākļos viņi ir pieraduši
pie smaga un briesmu pilna darba. Viņi ir arī dievbijīga tauta

un domā par to, lai svētīgi varētu mirt. Tāpat viņi no jaunības
gavēdami ir pieraduši pie maz barības, tā ka ar ūdeni, miltiem,
sāli un degvīnu viņi var pārtikt ilgu laiku. Bet vāci to nevar.

Pat mazāko cietoksni krievi nedrīkst atdot, jo tad viņi nevar

aiz kauna atgriezties mājās, bet svešumā palikt viņi negrib.
Tādēļ viņi arī turas līdz beidzamam vīram un labāk mirst, nekā

laižas aizvesties svešās zemēs. Vāciem tas ir vienalga, kur viņi

uzturas, kad tikai ir diezgan ko ēst un dzert. Atdot cietoksni

pie krieviem skaitās ne tikai par lielu kaunu, bet arī par nāves

grēku. Bet tomēr mēs esam piedzīvojuši, ka arī krievi ir at-

devuši cietokšņus, tāpat kā citas tautas to dara, aiz cilvēciska

vājuma un nedrosmes, kad darīšana ar spēcīgu pretnieku. Bēgt
no ienaidnieka atklātā kaujā krievi netur par kaunu. Atklātā

kaujā krievi pat pret maziem spēkiem noder ļoti maz.

1576. gadā, Debesbraukšanas dienā no rīta, 10.000 krievu

un tatāru iebruka Harijā un nonāca līdz pat Rēvelei. Ciemus

ap Rēveli viņi nodedzināja, savāca lielu laupījumu, aizdzina lo-

pus un aizveda gūstā daudz cilvēku. Tajā dienākrievi sagūstīja
arī goda vīru Bartolomeju Dūvi no Zāgas, kuru viņi aizveda uz

Maskavu un pie mieta piesietu sadedzināja

Tajā vasarā krievi un tatāri dienu un nakti bez pārtrau-
kuma laupīja Harijā un pat pie Rēveles un iedzīvotājus ārpus

vārtiem nogalināja dzīvokļos, dārzos un šķūņos. Viņi aizdzina

lopus un atņēma važoņiem zirgus, kuri ganījās ārpus pilsētas.
Visu Hariju līdz pat Rēvelei krievi bija paņēmuši savā rīcībā,
tā ka neviens muižnieks Harijā nebija vairs savā muižā kungs.

Zemnieki, kuri dzīvoja divas jūdzes no pilsētas, maksāja no-

devas Vitenšteinas krieviem, kā to senāk viņi darīja saviem vācu

kungiem.

Tajā laikā Rēvelē dienu un nakti skanēja zvans, kurš vē-

stīja par tuvām briesmām. Rēvelieši bija tik bailīgi, ka torņos
bija pastāvīgi sargi, kuri tad ar zvanīšanu vēstīja krievu tu-

vošanos. Daudz reiz sargi noturēja zemniekus par krieviem,
un tā sacēla veltu troksni. Visā zemē prieks bija pazudis, un

Livonijas lielās dūdas tagad klusēja. Rēveles un Harijas stā-

voklis bija tik nožēlojams, ka īsumā to nemaz nevar aprakstīt.

Pilsoņi vēlējās, lai reiz beigtos ādas zvanu, t. i. bungu, troksnis,

un lai atkal atskanētu zemnieku dūdas, lai pazustu garbiksai-

ņie viesi*) un ierastos citi garbiksaiņi — matroži, kā tas bija

*) landsknechti.
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vecos laikos. Bet visām bēdām un nopūtām nebija ne gala, ne

mēra. Nozuda arī visi bagātīgi izoderētie vīriešu tērpi, nozuda

sieviešu dārgās galvas rotas un rokas somiņas, zelta ķēdes un

citas dārglietiņas. Tāpat arī lielās mēteļu šķīvveidīgās sprā-
dzes un apzeltītās un pērlēm izgreznotās jaunavu matu saites.

Viss tas bija nozudis garbiksaiņu vēderā.

1574. gada vasarā Lībekas tirgoņi atkal brauca Rēvelei

garām uz Narvu. Kad rēvelieši to redzēja no sava Rožudārza,
•tad tas viņiem ļoti ķērās pie sirds. Velti viņi sevi mierināja,
ka tie ir karakuģi ceļā uz Narvu, lai atņemtu viņu krieviem.

Tā kā bieži top minēts Rožudārzs, tad nebūs lieki viņu tuvāk

aprakstīt, šis dārzs atradās pie Lieliem jūras vārtiem, gluži
tūvu pie Lielā pilsētas torņa*). Tas bija augsts uzmetums no

zemēm ar skaistu skatu uz jūru un apkārtni. Cēluši viņu bija

•tirgoņi labos laikos. Visapkārt bija mūra siena, lai cūkas un

citi lopi netiktu augšā. Pašā uzmetuma vidū auga augsts un

skaisti zaļojošs koks ar tāļu sniedzošiem zariem, zem kuriem bija
ierīkoti vairāki soli. šeit rēvelieši katru dienu ar prieku no-

raudzījās, kā ienāca un izgāja no ostas visu tautu kuģi, kurus

vienmēr saņēma un pavadīja ar salūta šāvieniem. Kad tirgoņi

savos kuģos devās uz svešām zemēm, tad pilsoņi, arī sievas un

jaunavas, salasījās šeit uz atvadīšanos. Tad dzēra ceļa malku

zem zaļojošā koka, dziedāja un dejoja.

Beidzot, otrās krievu aplenkšanas laikā, šis skaistais prieka
dārzs pārvērtās par bēdu dārzu. Viņu nojauca un tā vietā

pie Lielā torņa izraka grāvi un uzmeta valni.

18. jūlijā bruņnieki izgāja no pils un izlaupīja Vilandes un

Oberpāles apkārtni, nodedzināja dažus ciemus un nogalināja
daudz zemnieku.

Tajā pašā laikā viņi uzbruka arī Oberpāles miestam un

aizdedzināja viņu. Didriķi Farensbeku no Heimeras, hercoga

galma padomnieku, un dažus galma ļaudis viņi sagūstīja un

paņēma līdz. Viņi atgriezās nometnē ar lielu laupījumu.

Tajā laikā Zviedrijas ķēniņa karakuģi sagūstīja 16 Lībe-

kas preču kuģus, kuri nāca no Narvas ar dažādām precēm un

dārgām zvērādām. Kuģu admirālis mēģināja pretoties un no-

šāva dažus zviedrus, kas pārējos ļoti saniknoja, tādēļ arī viņi

nogalināja daudzus Lībekas tirgoņus. Kad pārējie lībeķieši to

redzēja, viņi devās atpakaļ uz Narvu
;

bet daži laivās nonāca

Rēvelē.

*) saukts „Resnā Margrieta".
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1574. gada 29. jūlijā, kad bruņnieki savā nometnē veda

bramanīgu dzīvi pēc Vilandes un Oberpāles izlaupīšanas, gluži
nemanot ieradās daži tūkstoši krievu un tatāru, kuri nogali-
nāja daudzus un daudzus saņēma gūstā, un atņēma visu lauh

pījumu, zirgus un ieročus. Krievi ieņēma arī Marimas baznīcu,
kur bija sabēguši zemnieki ar sievām un bērniem. Kad durvis

bija uzlauztas, zemnieki paglābās uz baznīcas velvēm, bet visu

viņu nabadzību, kuru viņi bija sanesuši baznīcā, krievi aizveda

projām.
Krievi un tatāri no Vīkas bija aizgājuši, bet bruņnieki

savā nometnē nejutās droši. Viņi gribēja noslēgt pamieru, bet

nezināja, kā lai to panāk. Tādēļ viņi nolēma doties pie krie-

viem un piespiest viņus noslēgt pamieru. Tā kā Rēveles rātei

un zemniekiem sakarā ar vasaras un rudens darbiem arī bija

vajadzīgs pamiers, tad rāte pievienojās bruņniekiem cerībā, ka

pamiers arī viņai nebūs par ļaunu. Bruņnieki uzsāka kara gā-

jienu un apmetās pie Kuimecas. leradās arī divi rātskungi,
Heinrichs Klots un Hermans Lūrs, un visi vienprātīgi nosūtīja
rakstu Vitenšteinas vaivadam un lūdza viņu noslēgt mieru.

Uz šo rakstu vaivads atbildēja ar izsmieklu. Tā izzuda pamiera
cerības.

Livonija tagad mācījās pazīt Dāvīda izteicienu: Nepaļau-

jaties uz valdniekiem, tie tāpat cilvēki un nevar palīdzēt." Kara

sākumā Livonijas iedzīvotāji, paļaudamies uz dažiem valdnie-

kiem un firstiem, vīlās savās cerībās. Daudzi cerēja uz Romas

ķeizaru un Romas valsti, tādēļ ka Livonija no veciem laikiem

piederēja pie Romas valsts. Citi atkal lika cerības uz Dānijas

ķēniņu, jo viņam piederēja dažas Livonijas zemes, un viņa

sūtņi katru gadu ieradās Maskavā. Daži cerēja uz Polijas ķē-

niņu, jo arī viņš bija pieņēmis apsardzībā dažus Livonijas ap-

gabalus. Daži redzēja glābiņu vācu ordeņa mestri, jo vācu

ordenim tak piederēja kādreiz Livonija. Un uz daudz citiem

valdniekiem un firstiem bija cerības liktas. Kad hercogam

Magnusam Maskavas cars solīja Livonijas ķēniņa godu, tad

viņš bija gandrīz visas Livonijas atbalsts un patvērums, pie
kura Livonijas dižciltīgie bariem skrēja. Un Zviedrijas ķēniņš
ar saviem piekritējiem, dižciltīgiem un vienkāršiem, Magnusa

ļaudīm izlikās par pašu niecīgāko vīru. Herpoga Magnusa pie-

kritēji domāja, ka viņi ir pirmie valstī, un zviedru, poļu un dāņu

piekritējus viņi uzskatīja par nelaimīgiem nabaga ļaudīm. Kad

viņi sāka šaubīties par hercoga Magnusa varenību, tad meklēja

glābiņu pie Maskavas cara, pēc viņu domām, stiprākā un vare-

nākā valdnieka. Daži pievienojās atkal Zviedrijas ķēniņam un
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apmierinājās ar Zviedrijas valdību Rēvelē. Beidzot, kad Zvie-

drijas ķēniņš ar Dieva palīdzību uz vārēja Maskavas caru, visi

atkal pieslējās Zviedrijas ķēniņam un atrada, ka šis beidzamais

valdnieks ir viņu labākais kungs.

Kad bruņnieki Kuimecas nometnē saņēma Vitenšteinas

vaivada atbildi, viņi nodevās atkal laupīšanai. Izlaupījuši
Kuimecas apkārtni, viņi pārgāja uz Jauno muižu, kur uzvedās

daudz ļaunāk nekā krievi un tatāri, kuri nebija zemniekus, kā

viņi paši teica, padarījuši tik nabagus, kā to bija paspējuši
vācu bruņnieki dažās dienās. Izņemot laupīšanas, viņi vairāk

nekā nebija izdarījuši, kā atdevuši krieviem Rēveles apgabalus.
Zemnieku saukšana pēc atriebības un lielais nemiers ne mazumu

iedvesa bruņniekiem bailes. Savās Hapsalas, Lodes un Leales

nometnēs viņi katru dienu plēsās kā suņi, cits citu nogalinā-
dami. Daudzus nogalināja arī krievi un daudzus aizveda gūstā.
Un daudz citas nelaimes un sodības piemeklēja viņus,

1574. gada rudenī Zviedrijas ķēniņa karakuģi nonāca līdz

Narvai, lai uzbruktu krieviem, šis uzbrukums beidzās tik pat
slikti, kā citi šī laika kara gājieni un pasākumi. Narvas reidā

sacēlās liela vētra un aizdzina kuģus kur katru. Admirāļa kuģi
uzmeta uz krasta, un gandrīz visi ļaudis gāja bojā. Starp

viņiem arī kāds dižciltīgais no Misas, Antonijs Plochs vārdā,
dzīvs krita krievu rokās, kuri viņu, pēc ilgas turēšanas Narvas

cietumā, pakāra.

Šinī pašā laikā Sāmu salas valdnieki no Arensburgas at-

sūtīja dažus pilnvarniekus uz Pādisu, lai pārrunātu zemes va-

jadzības ar Zviedrijas valdniekiem Rēvelē. Divi Zviedrijas

valdnieki, Kārlis Hindriksons no Kankas un Ansis Bērentsens

no Foras, un divi rātes biedri, Pēters Melers un Hermanis Lūrs,
arī nogāja uz Pādisu, lai uzklausītu Arensburgas pilnvarnieku
domas. Jānis Ikšķils no Mences starp citu paziņoja Rēveles

kungiem, ka Dānijā viņš sastapis arī kādu Zviedrijas ķēniņa
sūtni, kurš uz Dānijas ķēniņa jautājumu, kā noritot karš Li-

vonijā, esot atbildējis, ka zviedri zaudējot vienu pili pēc otras.

Kad Dānijas ķēniņš teicis, ja Zviedrijas ķēniņam ar to būtu

līdzēts, tad viņš esot ar mieru uz sava rēķina sarīkot sūtņus

uz Maskavu un panākt mieru. Zviedrijas sūtnis it nekā ne-

esot atbildējis, neesot pat pateicies, kādēļ ķēniņš esot ļoti izbrī-

nējies un bijis ļoti nemierā par tādu sūtņa izturēšanos. Viņš
dodot padomu rakstīt Dānijas ķēniņam, lai pēdējais izgādātu
mieru vai pamieru ar krieviem. Dānijas ķēniņam esot mūžīgs
miers ar krieviem un miera līgumā esot teikts, ka tās zemes,
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kuras ķēniņš ieņem Livonijā, paliek viņam, un tās, kuras viņš
nākotnē ieņemtu, arī piederētu viņam.

25. oktobrī Heinrichs Klausens ieradās Rēvelē ar lielām

bagātībām, kuras vasarā bija atņemtas Lībekas tirgoņiem, lai

varētu samaksāt bruņniekiem, un Vīkas apgabala pilis, kuras

viņiem bija ieķīlātas, neietu Zviedrijas ķēniņam pazušanā. Bruņ-
nieki negribēja nomaksu pieņemt, tādēļ ka viņiem nevarēja
samaksāt visu uz reizi. Viņi bija ar mieru pieņemt daļu tikai

tad, ja Klausens apsolās izgādāt pamieru ar krieviem. Klau-

sens viņiem to solīt nevarēja, kādēļ viņi arī atalgojumu pa

daļām nepieņēma un sāka aptaujāties pie cita kunga, kuram

varētu atdot Vīkas pilis.

Viņa priekšnieki un daži bruņnieki pieņēma nomaksu arī pa

daļām, kādēļ viņu starpā izcēlās liela nesaticība, šeši priekšnieki

negribēja sekot atkritēju padomam un kopā ar bruņnieku ma-

zāko daļu palika uzticīgi Zviedrijas ķēniņam. Beidzot viens

no priekšniekiem, vārdā Ansis Vachtmeisters, pacēla savu ka-

rogu un uzaicināja pievienoties viņam visus tos bruņniekus, diž-

ciltīgos un vienkāršos iekšzemniekus un ārzemniekus, kuri ar

mieru palikt uzticīgi savam kungam. Hartvigu Ledebūru iecēla

par leitnantuun MoricuVrangeli no Iterferes par apakšleitnantu.
šie bruņnieki visā kara laikā turējās ļoti teicami un kopā ar

zviedru bruņniekiem izdarīja Livonijai lielus pakalpojumus.

1575. gadā Rīgas bīskapijas kastelāni bija atsūtījuši uz

Rēveli savu sekretāru, kurš teica, ka viņa priekšniekiem esot

zināms, ka Rēvele atrodoties lielās bailēs no krieviem, un tā

ka visi esot Rēveli atstājuši, tad esot ieteicams padoties Polijas

ķēniņa apsardzībai. Ja rēvelieši ar mieru to darīt, tad viņi

piedabūšot krievus, lai piecgadīgais pamiers attiektos arī uz

Rēveli, tāpat kā uz Poliju un Lietavu. Kamēr rāte vēl domāja,
ko nu darīt, pienāca ļaunas ziņas par krievu tuvošanos.

1575. gada 12. janvārī ieradās Hapsalā daži pilnvarotie

ar Arensburgas štathalteri Klausu Ungernu priekšgalā un veda

sarunas Dānijas ķēniņa vārdā par Hapsalas, Lodes un Leales

pils atdošanu kopā ar visiem bruņniekiem. Šīs pilis, kā jau

teikts, gribēja bruņnieki atņemt Zviedrijas ķēniņam; daudzi

no viņiem bija šīs pilis apsolījuši atdot pat hercogam Magnu-
sam. Tādēļ arī Klauss Ungerns bija atlavījies turpu.

22. janvārī, kāds zemnieks, kuram pilnīgi varēja ticēt, at-

nesa Rēvelei briesmu ziņas par krievu ierašanos. Pienāca arī

ziņas, ka visi Vitenšteinas krievi aizgājuši uz Vezenbergu un



140

pievienojušies lielajam karaspēkam. Divas nedēļas šis kara-

spēks palika uz vietas, tā ka nevarēja zināt, uz kurieni viņš
dosies. Kad krievi tā vilcinājās, Rēvelē jau domāja, ka viņi
gatavojās uzbrukt Somijai. Tādēļ arī zemnieki, domādami, ka

nekādu briesmu nav, pa daļai arī aiz nevērības, kā arī aiz ba-
rības trūkuma, ar sievām un bērniem un saviem lopiem atgrie-
zās lielos baros atpakaļ savos ciemos.

25. janvārī Hapsalas, Lodes un Leales pilis pēc garām

sarunām atņēma zviedriem un nodeva Klausām Ungernam, kurš

pilis pārņēma Dānijas ķēniņa Fridricha 11. vārdā un apsolījās
neizmaksāto atalgojumu bruņniekiem nomaksāt līdz tā gada

Jāņu dienai, kā arī pa to laiku noslēgt mieru ar krieviem.

30. janvāra svētdienas priekšpusdienā pa dievkalpojumu

laiku, pie Rēveles parādījās krievi ar visu savu karaspēku. Ma-

zāku nodaļu sadursmes ar rēveliešiem turpinājās visu dienu.

Viss pārējais karaspēks kā bišu spiets pagāja pilsētai garām,

augšpus Akmeņkalnam, un devās uz Jervekuli, pāri ezeram,

un apmetās Freidenbušā, labu jūdzi no pilsētas. Tajā pašā
dienā krievi izdedzināja visu apkārtni un netaupīja arī sv. Bri-

gitas klosteri. Mūķenes krievi sagūstīja un aizveda projām,
kas agrāk nekad nebija noticis. Krieviem par upuri krita arī

tie zemnieki, kuri neilgi atpakaļ bija atstājuši pilsētu. Rēve-

lieši bez vajadzības nodarīja sev lielu skādi, jo bīdamies- no

aplenkšanas, viņi nopostīja savus dārzus, šķūņus un mājas ār-

pus pilsētas, kā arī zvejnieku mājas; ko nepaspēja noplēst, tās

tika nodedzinātas.

31. janvārī agri no rīta kāds 1000 krievu jātnieku ieradās

pie Rēveles un sarīkoja mazākas kaujas. Par to laiku visa

nometne posās uz aiziešanu kopā ar vezumniekiem, lai rēvelieši

nevarētu viņiem uzbrukt un izlaupīt. Kad krievi bija aizgā-

juši, zemnieki steidzās uz nometni, kur atrada daudz vēršu

galvu, kuras pārnesa pilsētā pārtikai. Atrada arī vēršu ādas

un sevišķi daudz zirgu ādu, kurus tatāri bija nokāvuši gaļai

un kuru bija pus jēlu apēduši. Sākumā krievi un tatāri devās

uz Hapsalu. Pa ceļam viņi galīgi izpostīja Pādisas apkārtni, kā

arī Pādisas un Ķēģeles jūrmalu, nogalināja ļaudis un daudzus

aizveda gūstā. Jau agrāk krievi bieži vien pārstaigāja šīs vietas,
bet nekad viņi nebija tik briesmīgi rīkojušies, šinī ziemā Dievs

zemei uzvēla vēl jaunu sodību: visu ziemu bija ļoti maz sniega,
tā ka krievi un tatāri varēja jāt kur tik vien gribēja, bez

kāda ceļa. Viņi jādelēja netik no ciema uz ciemu, bet izvandīja
visus biezokņus, krūmus un purvus. Iztraucētie vilki un lāči,
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iznākuši klajumos, apdraudēja cilvēkus un lopus. Un Dieva

daba, vējš un citi elementi palīdzēja krieviem šinī kara gājienā.
Ļaudis neatcerējās, kad būtu tik maz sniega bijis, kā toreiz.

Krievi devās tālāk uz Hapsalu. Pēc mazākām sadursmēm ar

bruņniekiem, kuri tagad skaitījās pie Dānijas, viņi gāja tālāk.
Otrā dienā lielākā karaspēka daļa atgriezās atpakaļ un naktī

nodedzināja miestā dažas mājas. Bruņnieki no rīta izgāja no

pils un uzbruka krieviem, kuri dažus no viņiem nogalināja un

vairāk kā 30 vīru no viņiem saņēma gūstā un Maskavā no-

slepkavoja briesmīgā kārtā. Kad bruņnieki atgriezās pilī, pie
pils vārtiem bija tāda sadrūzmēšanās, ka daudzi spēcīgi vīri

tapa saspiesti līdz nāvei.

Pie šīs pašas reizes krievi un tatāri izpostīja Hapsalas,
Lodes, Leales, Pādisas un Fiķeles apkārtni, kā arī Sāmsalu,
Dago, Mones, Vormsas un Nukas salu, izņemot Arensburgas
apgabalu. Viņi aizveda tikai zirgus un cilvēkus. Vēršus un

govis viņi neņēma, jo grūti bija viņus aizvest. Kad šinīs ap-

gabalos krievi bija beiguši savus briesmu darbus, viņi devās

uz Pērnavu un klaiņāja pa Pērnavas apkārtni. Veco Pērnavu

ar visām baznīcām viņi galīgi nodedzināja. Jaunās Pērnavas

iedzīvotāji, bīdamies no aplenkšanas, paši nodedzināja ārpil-
sētas mājas. Krievi apmetās netālu no Pērnavas tikai uz vienu

nakti un sadedzināja dažus vācu kuģus, kuri atradās pie Pēr-

navas. Nākošā dienā viņi devās Pērnavai garām uz Salaci un

citām vietām. Daudz ļaudis viņi nogalināja, daudz saņēma gū-

stā un aizveda cietumā, še nu redzams piecgadīgais Rīgas ka-

stelānu pamiers, ar kuru viņi vilināja rēveliešus pie sevis. Ne-

laime, kura pēc viņu domām uzbruka rēveliešiem, sāka apstāt
vēl vairāk viņus pašus.

2. martā pienāca Rēvelē hercoga Magnusa raksts no Ober-

pāles. šinī rakstā hercogs ar kristīgu līdzcietību prasīja, lai

rēvelieši no sava vidus atsūtītu uz Oberpāli dažus vīrus, kuriem

viņš gribot paziņot, kā izbēgt gaidāmo nelaimi un briesmas,
kuru sākums esot tikai nupat iesāktais kara gājiens. Bet rē-

velieši atsacījās no jebkāda viņa padoma. Tādu pat rakstu

hercogs rakstīja Pērnavai un veda sarunas arī ar ķīlnieku starp-

niecību, bet neviens uz viņu neklausījās.

1575. gada martā hercoga Magnusa bruņnieki un daži

krievi ieņēma Salaci un nostiprinājās tur. Ceļš starp Rīgu,
Pērnavu un Rēveli tagad bija viņu rokās. Vēlāk Rīgas biskaps

atņēma viņiem Salaci, bet beigu beigās krievi tomēr tur ieligzdo-

jās un paturēja Salaci.
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1575. gada Vasaras svētkos Zviedrijas pilnvarotie uz Vī-

borgas robežām veda ar krieviem sarunas par pamieru. Rē-
velieši ļoti cerēja, ka šoreiz pamiera sarunām būs panākumi.
Bet krievi noslēdza pamieru tikai attiecībā uz Somiju, kas sa-

krita ar krievu interesēm, bet uz Rēveli šis pamiers neattiecās,
un rēveliešu cerības nepiepildījās, šo pamieru viltīgais ienaid-

nieks noslēdza tādēļ, lai pa Pērnavas aplenkšanas laiku viņš
nebūtu apdraudēts no Somijas puses. Bet šo pamieru krievi

turēja tik ilgi, cik tas sakrita ar viņu interesēm. Divos pamiera
gados krievi iebruka arī Somijā, dedzināja, laupīja un aizveda

gūstā daudz ļaužu.
7. jūnijā Maskavas sūtņi ieradās Arensburgā un no turie-

nes nobrauca kuģos uz Dāniju.

Sūtņu ierašanās dienā, 7. jūnijā, Arensburgā bija tāda ilu-

minācija, ka svešie viesi vai beidzās no smiekliem, jo puse

miesta un labākās mājas nodega šinī dienā. Bet tiem, kuru

mājas nodega, nenāca nebūt smiekli, šo ugunsgrēku daudzi tu-

rēja par nākamo nelaimju pareģojumu.

Ap Jāņa dienu Klauss Ungerns pasūtīja visus Hapsalas,
Lodes un Leales bruņniekus uz Arensburgu saņemt savu algu.

Viņi gribēja algu labāk saņemt savā nometnē, bet beidzot nogāja
visi tomēr uz Arensburgu. Klauss Ungerns paziņoja arī Rēveles

pilsoņiem, ja viņiem kas pienāktos no bruņniekiem, lai viņi arī

ierastos Arensburgā, kas arī notika. Bruņnieki visi ieradās

Arensburgā cerībā saņemt daudz naudas, bet pretēji viņu ce-

rībām atrēķināja visu to, ko viņi bija jau saņēmuši savā no-

metnē no zemniekiem, zirgu barību un pašu pārtiku, kā arī to,

ko bija nolaupījuši un parādā palikuši Rēveles pilsoņiem. Kas

zīmējās uz zirgu barību un pārtiku, tad to viņi vienmēr bija

saņēmuši no Zviedrijas ķēniņa zemniekiem par brīvu. Bet te

dažam labam, kurš domāja saņemt dažus simtus dālderus, lika

priekšā tādus rēķinus, ka tikko varēja viņus segt ar visu algu.

Daudzi, kuri bija iestājušies Zviedrijas ķēniņa dienestā ar da-

žiem zirgiem, beidzot dabūja skriet kājām. Viņi labāk būtu pa-

likuši pie Zviedrijas ķēniņa, nekā saņēmuši visādus labumus

no Heinricha Klausena uz rēķina, bet tagad bija par vēlu par

to domāt. Tā viņiem atmaksājās ne tikai Kuimecas un Harijas

laupīšanas, bet viņi mantoja vēl sliktu slavu kā bruņnieki, kuri,

palikdami pie Zviedrijas ķēniņa un saņēmuši daudzas mantas

uz algas rēķina, bija atstājuši savas nometnes un par ķīlu uz-

ticētās pilis: Hapsalu, Lodi un Lealu, kā arī atņēmuši Vīku

M Pērnavas ieņemšana.
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Zviedrijas ķēniņam, tādēļ ka noteiktā termiņā nebija saņēmuš
algu.

Tajā pašā laikā krievi sapulcējās ap Vezenbergu, bet veselu

mēnesi neuzsāka kara darbus. Rēveles pilsoņi atkal baidījās no

aplenkšanas. Beidzot viss karaspēks devās un Pērnavu, kuru

aplenca un sāka apšaudīt uzbrukumam. Krievi savos dažos

uzbrukumos pazaudēja ap 7000 cilvēku. Bet Pērnavā, galīgi
nogurusi un nevarēdama sagaidīt palīdzību, padevās krieviem

9. jūlijā 1575. gadā.
Pērnavas pazaudēšana zemei un abām galvenām pilsētām,

Rīgai un Rēvelei, atnesa ne mazāku ļaunumu, kā Tērbatas pa-
zaudēšana. Pērnavā gan turējās ienaidniekam nopietnāk pre-

tīm nekā Tērbata, bet kas zīmējās uz pilsētas aizsargāšanas
izbūvi, tad viņa bija tik pat niecīga kā Tērbatā, jo viņa tāpat
kā Tērbata labos laikos nebija iedomājusies, ka pēc saules sta-

riem var nākt lietus gāze. Viņa bija ievērojuši vairāk paš-

labumu, augstprātību, bagātību un izpriecas. Pilsētu pērnavieši
ne tikai miera laikā, bet arī kara virpulī nebija apcietinājuši.
Kad ienaidnieks bija jau pie durvīm, tad tikai viņi vēl rakstīja
uz Rēveli un lūdza pēc sapieru inženiera un citiem palīga lī-

dzekļiem. Visi apcietinājumi savā laikā bija zviedru celti. Ar-

tilērija arī bija zviedru, kura bija tur palikusi vēl no tā laikā,
kad nodevīgie bruņnieki ieņēma Pērnavu.

Pērnavieši pirms aplenkšanas bija griezušies pie Dānijas

virspavēlnieka Arensburgā pēc palīdzības un uzņemšanas Dā-

nijas ķēniņa apsardzībā pret krieviem. Klauss Ungerns viņus
bija uzņēmis Dānijas ķēniņa vārdā, bet bez viņa pavēles, un

apsolījis apsardzību. Pērnavā īsu laiku bija zem Dānijas, bet

tas viņai nekā nelīdzēja, jo krievi bija jau ceļā uz Pērnavu.

Lai gan Klausa Ungerna domas bija par labu Pērnavai, un

viņš gribēja visādi palīdzēt pilsētai, bet strīdus starp Saksijas

hercogu Magnusu un Klausu Ungernu Monsalas dēļ, izjauca
šo nodomu. Minētais hercogs Magnuss Pērnavas aplenkšanas
laikā bija ieradies no Zviedrijas Sāmsalā un ieņēmis Zonen-

burgas pili, kuru viņam atdeva Zviedrijas ķēniņš par lēni. Her-

cogs Magnuss nekavējās doties arī uz Monsalu, jo šī sala no

veciem laikiem bija piederējusi pie Zonenburgas pils. Klausu

Ungernu, kurš gribēja Monsalu paturēt pie Arensburgas, her-

cogs atrada tur jau priekšā, sagūstīja viņu un ielika cietumā.

Vēlāk gan hercogs viņu no cietuma izlaida, bet pa to laiku

Pērnavas lieta bija aizmirsta. Kad Pērnavā bija jau aplenkta,
Holšteinas hercogam Magnasam aiz bailēm vien padevās Hel-

metes, Ērģemes un Rūjienas pilis. Viens no Rīgas biskapijas
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kastelāniem bez kādas vajadzības atdeva savu Puiķeles pili krie-

viem. Piecgadīgam pamieram, kuru tā ieteica kastelāni Rēvelei,

nebija nekādas nozīmes arī pašiem ieteicējiem. Te nu varēja
teikt: „Ārst! dziedini pats sevi!"

Kad Pērnavā bija ieņemta, augstākie kara vadoņi, kņazs

Ņikita Romanovičs un kņazs Jurijs Totmakovs, pret pērnavie-

šiem uzvedās ļoti laipni. Visiem pērnaviešiem bija dota brīva

izvēle, vai nu palikt pilsētā, vai aiziet projām; ko nevarēja iz-

vest uz vienu reizi, tam varēja braukt pakaļ pa otram lāgam,
un nevienu neaizturēja. Bet tas viss bija tikai viltība, lai citās

vietās aizvestās mantas varētu atkal atņemt. Kad daži ievēro-

jamākie pilsoņi ar labākām mantām nonāca Kino salā, Saksijas

hercogs Magnuss atņēma viņiem, it kā par sodu, daudz sudraba

un zelta lietu, un aizveda vēl pašus cietumā uz Zviedriju, šādai

rīcībai par iemeslu uzdeva to, ka pērnavieši pie tādas zelta un

sudraba bagātības nav gribējuši labāk apgādāt pilsētu ar kara-

vīriem. Ja būtu bijuši daži simti karavīru, tad pilsētu neviens

nebūtu varējis ieņemt. Tādēļ arī hercogs Magnuss viņiem uz-

licis tādu sodu, ka viņi pašlabumu stādījuši augstāk nekā vis-

pārības lietu, un nebija ne tikai nostiprinājuši pilsētu, bet pat

parūpējušies par kareivjiem.
1575. gadā ap Labrenča dienu, kad hercogs Magnuss bija

no Sāmsalas prom, Klauss Ungerns ar dažiem karavadoņiem
aplenca Zonenburgas pili un pēc dažām dienām, vairāk ar

ātrumu un laimi nekā ar spēku, ieņēma pili. Kad ieradās dāņi,
pilī izcēlās liels ugunsgrēks, kuru nevarēja nodzēst. Karavīri

un pils garnizons bija spiesti glābties no uguns caur logiem.

Dāņi, savukārt, līda pa logiem pilī un tā ieņēma pili.
1. septembrī dāņu pilnvarnieki Klauss Ungerns, Aksels

Tonisons, Reinholds Scoja, Jānis Ikšķils no Mences un Otons

Ikšķils no Koškules ieradās no Arensburgas Pādisā un prasīja,
lai Rēveles gubernators un rāte arī ierastos tur uz sarunām.

Tādēļ arī ieradās gubernators Pontuss Delagardijs un rātes

biedri Hermanis Lūrs un Pēteris Melers, lai uzklausītos, ko

dāņi šoreiz labu teiks.

Kad Rēveles sūtņi pret vakaru nonāca Pādisas pilī, tad

reizē ar viņiem ieradās arī liels bars neredzētu jūras putnu,

kuri lieluma un formas ziņā nevisai atšķīrās no zosīm, šie

platkājainie putni nosēdās uz jumta un čukuriem, šie nepara-

stie, savādie putni bija briesmīga parādība. Tādi putni nebija
nekad redzēti un arī vēlāk netapa manīti. Viņus aizdzina, bet

viņi tomēr ieradās pa otram lāgam un palika līdz naktij. Viņi

nebaidījās pat no tā, ka dažus no viņiem nošāva. Otrā dienā
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viņi bija aizlaidušies. Rēveles sūtņi bija uzaicināti ierasties

Pādisā tādēļ, ka Klauss Ungerns un Dānijas komisāri prisīja,
lai atdodot Pādisas pili; kuru paņemšot krievi, ja viņa palikšot
Rēveles ziņā. Bet rēvelieši viņa prasību atraidīja.

Šinī gadījumā Klauss Ungerns sevišķi uzsvēra Dānijas lab-

vēlību pret Rēveli. Rēvelieši, kā slimnieki savā ilgā un grūtā

slimībā, esot griezušies pie dažādiem ārstiem, lai atrastu pa-

līdzību, padomu un ceļus, kā reiz tikt ārā no grūti spiedošā
kara un panākt mieru; viņi esot griezušies ar rakstiem gan

pie Dānijas ķēniņa, gan pie Romas valsts ķeizara un citiem

valdniekiem. Bet šī sarakstīšanās pēc palīdzības esot atnesusi

viņiem tikai Zviedrijas ķēniņa nelabvēlību.

1575. gada rudenī Rīgas biskapa un Kurzemes hercoga ļau-
dis gribēja atņemt krieviem un Holšteinas hercogam Magnusam
Helmetes, Ērģemes, Rūjienas un Puiķeles pili. leņemt izdevās

tikai Rūjienas pili.

1576. gada janvārī 6000 krievu un tatāru ieradās Livonijā

un 27. janvārī iebruka Vīkā, kur ieņēma tūlīt Lodes, Fiķeles
\m Leales pili, kuras viņiem atdeva bez kādas vajadzības no-

devīgā kārtā. Pēc tam krievi ar nedaudz lielgabaliem devās

uz Hapsalu, kur nonāca 9. februārī. Krievi skanstes neuzmeta

un pili neapšaudīja. Pils iemītnieki, muižnieki no Vīkas, pil-

soņi, bruņnieki un kareivji tūliņ stājās* ar krieviem sakaros un

12. februārī bez vajadzības un pretošanās atdeva pili, lai gan

provianta un visa vajadzīgā, kā arī karavīru, pilī nebija trū-

Kums. Tā krievi ieņēma Vīku un Vīkas pilis. Kad vēlāk kauns

un sirdsapziņa sāka viņus mocīt, tad neviens negribēja uzņem-

ties vainu uz sevi. Kareivji un pilsoņi mēģināja uzvelt vainu

muižniekiem, kuri bija paglābušies pilīs; bet muižnieki šinī

lietā vainoja atkal pilsoņus un karavīrus.

Kad krievi ieradās pilī, viņi atrada dažus Hapsalas muiž-

niekus omulīgi pavadot laiku. Vienu muižnieku viņi atrada

tērzējot ar divām jaunavām uz klēpja. Krievi nevarēja vien

nobrīnīties par šo lielo bezbēdību. Heinricham Bausmanim,

hercoga Magnusa galma kungam, kurš pats šo bija redzējis,
krievi teikuši, kas gan tie vāci esot par savādiem ļaudīm. Ja

krievi būtu tik vieglprātīgi atdevuši kādu pili, tad godīgu ļaužu
priekšā nedrīkstētu ne acu pacelt un lielkņazs nezinātu kādu

nāvi piespriest, bet Hapsalas vāci ne tikai droši skatoties katram

acīs, bet vēl flirtējot ar jaunavām, itkā viss būtu norisinājies,

64 Krievi un tatāri iebrūk Vīkā, 1576. gada.

Rusovs, Livonijas kronika.
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kā pienākas. Heinrichs Bausmanis nekā nav varējis atbildēt,

jo pats savām acīm to bija redzējis.

Kņazs Jurijs Totmakovs, Maskavas augstākais kara va-

donis, pilī nemaz nedabūja ieiet. Viņš nomira pērdamies Hap-
salas miesta pirtī. Krievi un tatāri parādījās arī Sāmsalā un

pārstaigāja visu zemi līdz pat Svorbes pussalai. Viņi sagūstīja
daudz ļaužu un aizveda uz Maskavu un uz tatāru zemēm.

Pēc Hapsalas, Lodes, Leales un Fiķeles pils un visas Vīkas

iekarošanas daži no vietējiem muižniekiem palika pie krieviem,
bet daži aizgāja uz Maskavu pie lielkņaza un palīdzēja viņam
ar padomiem un darbiem. Pēc vieglprātīgās piļu atdošanas vi-

ņiem nebija vietas ne Sāmsalā, ne Rēvelē.

Kad krievi bija ieņēmuši visu Vīku, viņi iebruka arī tajā

Livonijas daļā, kura piederēja Zviedrijas ķēniņam, un 10. fe-

bruārī aplenca Pādisu. Pēc vienas dienas apšaudīšanas ar da-

žiem lielgabaliem virsnieks Ansis Oldenburgs atdeva pili krie-

viem. Tā krievi minētās pilis un apkārtējās zemes ieņēma ne

ar spēku un nopietnu gribu, bet ar iebaidīšanu un draudiem.



VIII. daļa.
šinī laikā Rēveles apkārtni tik bieži izlaupīja, ka nabaga

zemnieki zirgu trūkuma dēļ jūdza ragavās govis, lai nokļūtu
ar precēm pilsētā un varētu sev atvest vajadzīgās mantas.

Pēc Hapsalas pils pazaudēšanas Arensburgas pilnvaro-
tais uz visiem tiem, kuri bija atradušies Vīkas pilīs, bija ļoti
dusmīgs un visus viņus sāka vajāt.

29. aprilī zviedri aplenca Pādisas pili, uzmeta paaugstinā-
jumus un sāka viņu apšaudīt. Apšaudīšana, savienota ar da-

žiem uzbrukumiem ar nelieliem spēkiem, ilga līdz Debesbrauk-

šanas dienai. Tā kā visa apkārtne jau bija izpostīta, tad mar-

ketani negribēja vairs piegādāt alu, jo kareivjiem nebija ne-

kāda laupījuma, ar ko alu samaksāt. Beidzot ar kaunu un bez

kādiem panākumiem zviedriem bija jāpošas projām.
Par to starpu Vitenšteinas krievi ieradās pie Rēveles ce-

rībā, aizdzīt pilsoņu lopus, jo karaspēks atradās pie Pādisas.

Krievi atrada lielu skaitu lopu uz ganībām netālu no pilsētas
un gribēja viņus aizdzīt, bet pilsoņi atņēma savus lopus un pār-
veda pilsētā dažus skaistus zirgus, kuru jātnieki bija sadursmē

krituši.

Kamēr zviedri uzturējās pie Pādisas pils, Arensburgas piln-
varotais Klauss Ungerns iebruka Hapsalā, izrēķināties ar krie-

viem un krievu dienestā pārgājušiem vāciem. Dažus no viņiem

viņš sagūstīja un nosūtīja uz Dāniju. īsi pēc tam, kad Klauss

Ungerns atstāja Hapsalu, tur nomira kāda kundze, pēc uz-

vārda Ringen, tādā tik lielā nabadzībā, ka nebija pat palaga,
kur ietīt viņas līķi. Krievi gribēja noraut pat pārklājamo no

zārka. Labos laikos viņa bijā bagāta kundze pilī. Savai meitai

viņa kādreiz bija likusi pagatavot tērpu ar zelta izšuvumiem

un pērlēm, par kuru visa Livonija nevarēja vien nobrīnīties.

30. maijā ķeizara Maksimiliana 11. sūtņi ceļā no Maskavas

rakstīja Rēvelei no Rīgas, ka viņi Maskavā ļoti centušies iz-

gādāt pamieru Rēvelei, bet panākuši tikai to, ka krievi nesākšot

kara darbus, ja rēvelieši izturēšoties mierīgi.

Krievi, redzēdami Rēveles grūto stāvokli, mēģināja ar sa-

viem veciem pielabināšanās paņēmieniem gūt panākumus. Viņi
nosūtīja uz Vitenšteinu kādu Rēveles rātskunga dēlu Heinrichu
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Gelinghauzenu ar dažiem simtiem jātnieku. Heinrichs Geling-
hauzens bija aizbēdzis no Rēveles slepkavības dēļ un tagad
atradās lielkņaza dienestā. Viņam bija uzdots pierunāt savu

tēvu pilsētu Rēveli padoties lielkņazam.
Nonācis Vitenšteinā, viņš 1576. gada 10. jūnijā nosūtīja

Rēveles rātei šāda satura vēstuli: „Es nevaru visā labprātībā
pret jums noslēpt, ka uz lielkņaza kanclera Andrēja ščelkalova

pamudinājumu, kurš pazīstams kā dižciltīgs un stingrs vīrs,

es uzņemos šo ceļojumu par slavu Dievam, lielkņazam un visas

Krievijas caram par godu un manai tēvijai par labu, lai jums
paziņotu visā slepenībā Krievijas cara gribu, kas jums un

Zviedrijas ķēniņam nāktu par labu, ja jūs tikai man necienīgam
gribētu dāvāt uzticību.

Es jums nemaz neslēpšu, ka Krievijas cars prasa no jums
tikai pazemību, kā tas redzams no vēstulēm, kuras atrodas pie
manis. Bet ja jūsu uzskati būtu citādi, no kā lai pasargā Dievs,
tad ir nolemts, ka Krievijas cars jūsu pilsētu izpostīs ar

uguni un zobenu, ka pat bērni šūpulī netaps saudzēti un jūsu
pilsēta taps visai pasaulei par izpostītas Jeruzalemes piemēru,
šādas un daudz citas lietas, kuras nemaz nedrīkst atklāti rak-

stīt, jo viņas zīmējas uz visu pilsētu, es ziņošu jums Krievijas
cara vārdā bez kādas viltības, un Dievs lai man palīdz pie
miesas un dvēseles. Krievijas cars ir visžēlīgi uzticējis man

300 jātniekus, kuri mani pavadīs līdz pat Rēvelei, kādēļ es

prasu nodrošinātu ceļu, kā tas parasts starp kristīgiem ļau-
dīm."

Heinrichs Gelinghauzens bija rakstījis ne tikai rātei, bet

arī pilsoņiem, saviem iedomātiem draugiem. Rāte un pilsoņi
labi redzēja, ka te darīšana ar jaunām intrigām un neticēja

viņam, kā arī nenodrošināja viņa ceļa neaizkaramību.

22. jūnijā no Vitenšteinas pie Rēveles ieradās 500 krievu

un tatāru un aizdzina visus lopus, kuri ganījās uz Lakas kalna.

Vācu bruņnieki, kāds simts skaitā, pilsētas landsknechti, daži

pilsoņi un kalpi dzinās ienaidniekiem četras jūdzes pakaļ, at-

ņēma visus lopus, nošāva un sagūstīja dažus krievus un ta-

tārus.

11. jūnijā Zviedrijas ķēniņa karakuģi ieradās pie Rīgas
un nodedzināja dažas mājas Daugavmalā, -Šīs ierašanās ie-

mesls bija tas, ka Zviedrijas ķēniņam bija dažas prasības no

Rīgas pilsoņiem, kuras nebija vēl nokārtotas. Beidzot viss tas

tapa nokārtots tā, ka Rīgas pilsoņi deva 100 lāstu rudzu, ku-

rus nogādāja uz Rēveles pili.
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Visu jūlija mēnesi Vitenšteinas un Pādisas krievi un tatāri

blandījās ap Rēveli un daudzkārt nolaupīja pilsoņu zirgus un

baidīja kalpus un meitas siena pļavās, un aizveda gūstā zem-

niekus ar sievām un bērniem. Pilsoņiem un zemniekiem tā bija
liela nelaime.

26. jūlijā zviedru jātnieki un kājnieki papildinātā skaitā

devās uz Pādisu, lai atriebtos krieviem un tatāriem par no-

darīto kaunu. Tajā pašā laikā kādi 50 nevācu bezzemnieki naktī,
bez kā kāds to zinātu pilsētā, tikai ar 16 šautenēm apbruņo-
jušies, pa citu ceļu izgāja no pilsētas. Kad tatāri uzzināja
zviedru ierašanos pie Pādisas, viņi metās bēgt, bet gluži negai-
dot sastapās ar zemniekiem. Pēdējie dienas laikā neuzdroši-

nājās tatāriem uzbrukt, jo viņu spēki bija mazi, bet uzturējās
krūmos un novēroja, kur tatāri apmetas par nakti. Notikās,
ka tatāri apmetās pie Orendāles ciema, kur viņi no vāciem un

zviedriem bija nodrošināti ar dziļu upi. Kad tatāri bija no-

likušies gulēt un palaiduši zirgus zālē, tad minētie zemnieki

uzbruka viņiem šaudami un vāciski kliegdami. Tatāri, domā-

dami, ka viņiem uzbrūk vāci un zviedri, metās bēgt pa krūmiem

un atmatām un pameta savus zirgus un ieročus. Zemnieki pa-

ņēma vairāk kā 80 zirgu un devās atpakaļ uz Rēveli lielā

priekā. Daudziem no viņiem visā mūžā nebija zirga bijis. Ja

zemniekiem būtu vairāk drosmes un viņu būtu vairāk bijis,
tad viņi būtu atdzinuši Rēvelē vairāk kā 400 tatāru zirgu. Vāci

negribēja zemniekiem palikt pakaļ. Viņi arī pa krūmiem un

atmatām, tāpat kā zemnieki, uzbruka krieviem un atņēma vi-

ņiem visus zirgus.
Krievi un tatāri bez pārtraukuma laupīja un postīja Jervi,

Hariju un Rēveles apkārtni un aizveda daudzus gūstā. Dienu

un nakti viņi blandījās ap Rēveli, tā ka briesmu zvans pastāvīgi

skanēja. Daudzi zemnieki ar saviem mājniekiem no visām ma-

lām, atrazdamies galīgā nabadzībā, saradās Rēvelē, piepildīja

dārzus, šķūņus un visus kaktus, tā ka liels bads sāka spiesties
virsū. Zviedrijas priekšnieki pilī atrada par ieteicamu atļaut
zemniekiem laupīt apgabalus, kurus bija ieņēmuši krievi. Vi-

ņiem par virsnieku ievēlēja Ivo šenkenberģi, kāda naudas ka-

lēja dēlu, kurš ar saviem zemniekiem savāca daudz laupījuma
un sagūstīja daudz krievu. Pirmais pasākums izdevās labi un

zemnieki ar mošu garu turpināja laupīšanu.
1576. gadā, ceturtdienā pirms Mārtiņiem, Rēvelē un da-

žas jūdzes no Rēveles sasniga neredzēti bieza kārta sniega, tā

ka dziļajā sniegā, ceļā uz Rēveli, daudzi dabūja galu. Daudzas

zemnieku sievas, kuras savus bērnus veda uz Rēveli kristīt,
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nosala kopā ar bērniem. Daudzi, nojauzdami nelaimi, pameta

uz ceļa ar dažādām mantām piekrautās ragavas un izjūgtos
zirgos glābās no nāves. Šinī laikā neviens nedrīkstēja nekur

ne braukt, ne iet; kaimiņi nevarēja nokļūt cits pie cita. Kas

atradās uz ceļa, tas nevarēja nokļūt mājās, bet bija jāpaliek
uz ceļa ar visiem vēršiem un vezumiem.

HercogaJMagnusa ļaudis nakts laikā uzbruka Limbažu pilij.
Tādi ātri uzbrukumi un laupīšanas šinīs laikos Livonijā bija
galvenā bruņnieciskā nodarboašnās.

1576. gadā visu rudeni, līdz pat Jaunam gadam, jūrā bija
tādas vētras, kādas nekad agrāk nebija piedzīvotas. Rēvelē

nekad nebija pieredzēts, ka baznīcu torņi un ostas aizsarg-
dambji taptu no vētras maitāti, kā tas bija šinī gadā. Daudz

tāļ- un krastbraucēju kuģu ar visu kravu pie Rēveles krastiem

gāja bojā. Arī daudzās citās vietās nebija labāk.

īss notikumu apraksts, kuri atgadījās Rēvelē pa otrreizējo
krievu aplenkšanas laiku, 1577. gadā.

Rudenī Rēvelē pienāca drošas ziņas, ka ziemā krievi ar

lieliem spēkiem aplenkšot Rēveli. šīs ziņas iedvesa rēveliešiem

bailes. Bez tam prātus uztrauca arī tas apstāklis, ka jau rudenī

atgadījās visādas nepatikšanas. Tā tie 2000 karavīru, kuriem

no Somijas bija jāierodas Rēvelē, pastāvīgās vētras dēļ neva-

rēja ierasties. Tāpat neieradās arī vētras dēļ 120 karavīru un

strēlnieku, kurus Rēvele bija salīguši Lībekā. Tālāk, daži Zvie-

drijas ķēniņa kuģi ar proviantu, pulveri un lodēm bija palikuši
vētras dēļ Zviedrijas līčos. Viens no šiem kuģiem ar dažādu

kravu nonāca gan pret vakaru pie Rēveles, bet viņš tapa uz-

sviests uz aizsargdambjiem un tajā pašā naktī sadausīts gabalu
gabalos, par lielu skādi Rēvelei.

Hanzas pilsētu sapulcē, Libekā, Dancigas pilnvarotie ap-

solīja Rēvelei palīdzību naudā, labībā un karavīros. Rēvele

tad arī nosūtīja uz Dancigu kuģi, lai pārvestu apsolīto. Nonā-

kuši Dancigā, kuģnieki atrada, ka viņai uzbrukusi tāda pati sli-

mība kā Rēvelei, jo bija nojaužams karš ar viņas jauno vald-

nieku Polijas ķēniņu un drīzumā bija sagaidāma pilsētas ap-

lenkšana. Tādēļ arī viens slimnieks otram nevarēja palīdzību

sniegt. Lielā vētra bija aiznesusi Rēveles ostas aizsarga ierī-

ces, ko neviens cilvēks nebija varējis paredzēt. īsi pirms ap-

lenkšanas divi nodevēji, Didriķis Moncards, kāda Tērbatas ka-

66 Vētras jūrā, 1576. g.
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lēja dēls, un Ansis Kochs no Oberpāles, kuri ilgāku laiku bija

dienējuši kā bruņnieki un labi pazina pilsētas apstākļus, aiz-

bēga pie krieviem un paziņoja viņiem pilsētas stāvokli. Nerau-

goties uz visām šīm ļaunām zīmēm, rēvelieši nešaubījās, ka

Dievs nāks viņiem palīgā, jo Viņš ir vienīgais, kam patiesībā

pienākas glābēja vārds. Ja rēvelieši būtu saņēmuši palīdzību
no minētām vietām un būtu uz viņu paļāvušies, tad viņi būtu

aizmirsuši sirsnīgās lūgšanās griezties pie Visaugstākā. Tādēļ
arī Dievs nepieļāva saņemt cilvēku palīdzību, lai rēvelieši zi-

nātu, ka tikai Viņš ir tas īstais palīgs. Viņš arī tad ar savu

nenoliedzamu palīdzību ir stāvējis rēveliešiem klāt.

Tā kā ienaidniekamkatrā ziņā vajadzēja ierasties, tad bija
jābrīnās, ka viņš neizmantoja stingro ziemu un tik ilgi vilcinā-

jās. Beidzot viņš tomēr ieradās 22. janvārī pret nakti ar lie-

liem spēkiem un nometās trīs jūdzes no Rēveles pie Jegelechtas.

Ap pulkstens 9 vakarā ieradās Rēveles izlūki un paziņoja, ka

krievi atnākuši. Abi birģermeistari, Fridrichs Zandstēds un

Didriķis Korbmachers, tūliņ devās uz tirgus laukumu un lika

ziņot visiem iedzīvotājiem, lai glābj katrs savas mantas, jo
ienaidnieks esot jau ieradies.

Nākošā dienā, 23. janvārī, trešdienā pirms pusdienas, krievi

sāka koncentrēties uz Akmeņu kalna un viņpus kalna, kas ilga
visu dienu. Sadursmēs viņi neielaidās, un rēveliešiem arī ne-

bija vaļas ievilināt krievus kaujā, jo paši bija aizņemti ar dārzu

nopostīšanu un šķūņu noplēšanu.
lenaidnieki sākumā apmetās 4 nometnēs. Pirmā nometne

atradās augstumos pie dzirnavām, uz kalna un iedobumos. Otra

nometne bija uz Akmeņkalna un akmeņlauztuvēs, visa kalna

garumā. Trešā nometne'bija pie ūdensvada Smilšu kalnos. Ta-

tāru nometne bija ceturtā. Viņa atradās pie Jervekules ezera

un bija veselu ceturtdaļu jūdzes gara.

Kad skanstes bija uzmestas, tad krievu strēlnieki uz Te-

nīsa kalna un piekalnē, šinīs abās skanstēs, uzcēla nometni, kura

aiz kalna gar visu piegāzi vilkās līdz švarcenbekai. Tur apme-

tās arī daži tūkstoši krievu jātnieku, kuru uzdevums bija kopā

ar strēlniekiem sargāt skanstes un lielgabalus. Kad krievu kara-

spēks bija apmeties ap Rēveli, pilsētā neredzēja neviena izmi-

suša un noskumuša cilvēka, visiem bija mošs gars, un katram

likās, it kā akmens būtu novēlies no sirds.

Jau ceturto dienu ienaidnieks izvairījās no sadursmēm un

neviens nevārēja izprast, kādi viņa nodomi. Tad 26. janvārī
Rēveles pilsoņi visiem spēkiem ienaidnieka izmēģināšanas dēļ
izgāja no pilsētas un iedrošinājās aiziet vēl aiz sv. Jāņa slim-
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Tiīcas līdz Smilšu kalniem. Krievi negribēja rādīties tuvumā,
bet turējās visās vietās noslēgtās rindās kaujas gatavībā un

raudzījās tikai uz to, lai rēvelieši vēl tālāk aizietu no pilsētas.
Krievu nodoms bija viņus aplenkt un nogalināt. Bet Dieva ne-

izprotamā vēlēšanās bija tā, lai krievi lielā steigā raidītu dažus

lielgabala šāviens uzbrucēju starpā. Ar to bija panākts, ka

rēvelieši steidzās atpakaļ uz pilsētu, šinī pirmā uzbrukumā un

šinī dienā tapa nogalināts tikai viens zviedru landsknechts. Ja

krievi būtu bijuši drošsirdīgi kareivji un būtu uzbrukuši šiem

tūkstots vīriem ar visiem saviem spēkiem un aizprostojuši ceļu
uz pilsētu, kas krieviem viegli bija izdarāms, jo rēvelieši bija

diezgan tāļu aizgājuši no pilsētas, tad Rēvele šinī dienā vairāk

kā uz pusi būtu viņu rokās. Bet viņiem nebija drosmes, un Dievs

bija viņus apstulbojis.
26. janvāra naktī krievi uzmeta skanstes Tenīsa kalnā un

27. janvārī, kas bija svētdienā, agri no rīta sāka ar smagiem un

viegliem lielgabaliem apšaudīt pilsētu. Sv. Nikolāja baznīcā

pa sprediķa laiku iekrita dzelzs bumba, 52 mārciņas smaga.

Lai gan baznīca bija pilna ļaužu un bumba iekrita baznīcā pa

logu tieši ļaužu starpā, tomēr ievainoja tikai vienu jaunu pil-

soni, Hansi Malenu, rokā ar akmeņa drumstalu. Dievkalpoša-
nas no Sv. Nikolāja baznīcas pārcēla uz Sv. Gara baznīcu. Šī

baznīca arī piedzīvoja daudz briesmu no bumbām un granā-

tām, gan pa dievkalpojumu laiku, gan citā laikā, dienu un nakti.

27. janvārī krievi aizdedzināja ar granātām jauno slimnīcu.

Nodega pus jumta un spāres. Otru pusi izglāba. Tas nebūtu

noticis, ja tur nebūtu bijis siens un māja būtu labāk apsargāta.

Pilnīgi neticami, kādu troksni un līgsmību sacēla krievi un cik,

ļoti viņi šaudīja, kamēr dega māja.
28. janvārī, pulkstens 8 vakarā, krievi pavisam tuvu pie

pils, kaļķu cepļos, uzmeta skanstes un uzcēla blanku mājas.
Pilsētā tas sacēla lielu uztraukumu, jo bija jādomā, ka ienaid-

nieks ar visiem spēkiem grib uzbrukt pilsētai. Kad uztraukums

bija apklusis, zviedru kareivju nodaļa devās veikt īsti bruņ-
niecisku darbu, šie kareivji uzbruka krieviem skanstēs un

blanku mājās, nogalināja daudzus un sagūstīja vienu ievainotu

karavadoņi. Tā kā bija ļoti no svara dabūt ziņas no ienaidnie-

kiem, tad atvestais gūsteknis bija noderīgs ziņu dabūšanai.

Gūsteknis izteica, ka pie Rēveles atrodoties 50.000 krievu un

tatāru, bet lielkņaza paša neesot, esot tikai galvenākie kņazi
un vaivadi, kā: kņazs Feodors Ivanovičs Mistislavskis, vēl

jauns gados; tad, viņam padotais leitnants Ivans Vasiljevičs

šeremetjevs-Koļcovs, lielkņaza labākais varonis, kurš nozvē-
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rējies lielkņazam iekarot Rēveli jeb mirt. Kā trešais tapa
minēts kņazs Dmitrijs Andrejevičs Šorļetovs, tad kņazs Ņikita
Prijemko-Rostovskis, kuram padota artilērija. Kas zīmējas
uz lielkņazu, tad viņš ieradīšoties ar papildu karaspēku Marijas
Pasludināšanas dienā. Nāca zināms, ka lielākā daļa lielkņaza
artilērijas atradās pie Rēveles. Bija atvestas 2000 mucas pul-
vera, kura izlietošana pret Rēveli atnesīšot krieviem kara laimi,
jo Rēvele neesot vis Polocka vai Pērnavā. Beidzot gūsteknis
paziņoja, ka tie divi nodevēji esot devuši padomu skanstes uz-

mest uz Tenīsa kalna, jo šinī vietā pilsēta esot visvājākā, un

vairāk viņš nekā nezinot, jo esot ieradies no Maskavas, bet

pirms 3 dienām no Pādisas pils.
Aplenkšanas sākumā ienaidnieks bija sagānījis ūdeni, kurš

tecēja uz pilsētu, lai rēveliešiem pietrūktu tīra ūdens, bet Rē-

velē nebija ne ūdens, ne citu pārtikas līdzekļu trūkums, jo pil-
sēta bija pilnīgi apgādāta ar visu vajadzīgo uz vienu gadu.

Rēvelē netrūka arī uzticīgu un dievbijīgu valdnieku un

rātskungu. Kannas bruņnieks Heinrichs Klausens, vecs, pie-
dzīvojis varonis, un viņa dēls Kārlis Heinrichsens bija toreiz

gubernatori un pavēlnieki Rēveles pilī. Viņiem bija viss tas,

kas vajadzīgs uzticīgiem un dievbijīgiem valdniekiem. Uzrau-

dzību un valdīšanu viņi stādīja augstāk par vīnu, alu un miegu.

Sargu posteņus viņi paši sadalīja un pārraudzīja dienu ūn

nakti, un pēc viņu piemēra rīkojās visi bruņnieki, virsnieki

un vienkāršie landsknechti. Minētie gubernatori daudzkārt

personīgi uzstādīja lielgabalus pret ienaidniekiem un izšāva,
kas bija savienots ar ne mazumu briesmu, tā ka pilsoņi bija ne-

mierā ar tādu gubernatoru rīcību un teica, ka viņi rīkojas pār-

droši, ka jebkura nāve no viņiem atnestu pilsētai vairāk skādes,
nekā simts citu nāve. Bet minētie gubernatori nelikās par to

zinot, bet uzcītīgi atdevās saviem pienākumiem. To pašu darīja
arī Rēveles rāte. Minētie gubernatori uz pils vaļņiem un tor-

ņiem uzcēla lielākas blanku būves un novietoja tur un aizsarga

galerijās varenu artilēriju, smagos un pussmagos lielgabalus,

vieglos lauka lielgabalus, kurus lietoja uzbrukumus atsitot. Rē-

veles iedzīvotāji nevarēja vien izbrīnīties un nopriecāties par

ķēniņa vareno artilēriju, un ne katrs desmitais cilvēks zināja,
ka tāda tik varena artilērija atrodas pilī. Bez tam arī pilsētas

vaļņi, torņi, bastioni un galerijas bija tik labi apgādātas ar vi-

sāda lieluma lielgabaliem, ka pat daži lielgabali pa aplenkšanas
laiku nemaz netika laisti darbā. Krieviem bija daudz lielgabalu,
bet Rēvelei un pilij bija viņu piecreiz vairāk.

Tapa zināms, ka krievi grib Rēveli, tāpat kā Polocku aiz-
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dedzināt. Abi gubernatori un rāte aizsargāšanās nolūkā pa-

vēlēja visiem pilsoņiem un iedzīvotājiem, neizpildīšanas gadī-

jumā piedraudot lielu sodu, novākt malku, sienu un salmus un

citu aizdedzināmu materiālu no bēniņiem un noglabāt pagra-

bos un velvētās telpās. Tāpat dienu un nakti bija jātur sargi

uz bēniņiem. Pa pilsētu visas aplenkšanas laikā naktīs jāde-

lēja sargi, kuru uzdevums bija uzrādīt ļaudīm nokrītošo granātu

vietas, lai viņas varētu pie laika nodzēst. Tālāk, pilsētas rāte

par labu algu bija salīguši 400 Harijas zemniekus, staltus, bez-

bailīgus zēnus, pa lielākai daļai strēlniekus. Viņu virsnieks, Ino

Šenkenbergs, kāda Rēveles naudas kalēja dēls, jautrs un droš-

sirdīgs cilvēks, savā nodaļā ieveda vācu karaspēka disciplīnu.
Šie zemnieki blakus zviedru un vācu landsknechtiem centās dienu

un nakti sarīkot sadursmes ar krieviem, gūdami ne vienreiz

vien laurus. Ino Šenkenbergu nelabvēļi iesauca par Hanibālu

un viņa nodaļu par Hanibāla ļaudīm, šis Hanibāls un viņa ļau-
dis sevišķi neieredzēja krievus. Šai nodaļai arī bija uzdots rau-

dzīties, kur nokrīt granātas. Viņi dienu un nakti nodevās sa-

vam uzdevumam, jo par katru uzrādīto un virspavēlniekam at-

nesto granātu viņi dabūja 3 markas, t. i. vienu ortu zeltā. Ja

granāta uzkrita uz kāda pilsoņa mājas, kur nebija sargu, tad

viņi steidzās turpu, nodzēsa granātu, vai nosvieda uz ielas un

tāds pilsonis maksāja viņiem pus dāldera kā soda naudu,
Quia spe commodi movemur omnes*). šie zēni savā jautrībā
dienu un nakti medīja granātas un spēlējās ar viņām, kā zeņķi
uz ielām ar akmentiņiem. Dažam labam noskumušam pilsonim

neviļus bija jāsmejas.

Pilsoņu pienākums bija turēt uz bēniņiem slapjas vēršu

ādas, katlus un baļļas ar sasalušiem mēsliem, lai labāk varētu no-

dzēst granātas, jo ūdens nelīdzēja. Visi bēniņi Rēvelē bija iz-

likti ar akmeņa platēm un apklāti ar biezu kārtu zemes, lai

akmeņbumbas nespētu aizdedzināt mājas. Šie aizsargu līdzekļi
un pastāvīga uzraudzība panāca to, ka pilsoņi uz granātām ska-

tījās kā uz putniem gaisā.
Kas zīmējas uz akmeņbumbām, tad viņas Rēvelei nekādas

lielas skādes nenodarīja. Rēveles mājas bija trim stāviem un

stāvs no stāva bija atdalīts bieziem baļķiem un pārklāts platiem
dēļiem un smiltīm. Ja bumba izkrita caur pirmo stāvu, tad pā-

rējie divi palika veseli. Tādēļ arī pilsoņi savos dzīvokļos maz

ko baidījās. Kādu skādi šīs bumbas nodarīja, par to īsumā

tomēr jāmin.

*) Cerība ko iegūt padara mūs mundrus.
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1. februārī krievi izpostīja Sv. Brigitas ordeņa kloseri

Marientālē. Viņi nopostīja arī altārus un lielākos akmeņus
pārvērta bumbās; jumtu un spāres noplēsa un materiālu

aizveda nometnē. Tāpat krievi nojauca arī karātavas pie
Rēveles, kuras bija celtas zagļiem. Baļķus krievi aizveda uz

nometni.

3. februāra naktī zviedru karavīru virsnieks Laurencijs
Kolens, lielā pārgalvībā un dzērumā, kopā ar 50 kareivjiem, bez

gubernatora ziņas, kājām bija uzbrucis krievu skanstei, noga-

linājis dažus krievus un nogādājis vienu lielgabalu pilī. Pats

viņš no daudziem ievainojumiem otrā dienā nomira, šis uzbru-

kums nevienam nebija pa prātam, jo pret krieviem skanstē bija
kas cits nodomāts. Tagad šis nodoms izjuka, jo krievi ar uz-

brukumu tapa brīdināti sargāt labāk savu skansti. Tagad rē-

velieši varēja sagaidīt, ka krievi rīkos uzbrukumu, uz kuru

viņi tā bija gatavojušies. Kad nu ar Dieva palīgu izdevās at-

sist vienu vai dažus uzbrukumus, tad tik izrādījās, kam īsti pie-
derēs lielgabali skanstē.

Tajā pašā 3. februārī kāds vecs ievērojams muižnieks, ku-

ram sieva bija mirusi, kristīja savas konkubinas bērnu; kri-

stībās salūgtie muižnieki pēc veca paraduma svinēja viņas ar

lielu dzeršanu un kaušanos, tā ka ne mazums bija ievainotu. Tā-

pat muižnieki un pilsoņi šinī aplenkšanas laikā svinēja arī dažas

kāzas.

5. februārī daži krievi ieradās pie pilsētas vest sarunas,

bet rēvelieši negribēja ielaisties sarunās, un landsknechti, notu-

rēdami viņus par izlūkiem, izšāva uz krieviem. Krievi lielās bai-

lēs un steigā aizaulekšoja. Vienam no viņiem nokrita samta

cepure ar melnas lapsādas oderi. Pliku galvu aizlaidās krievs.

Šo cepuri pacēla kāds landsknechts un atnesa pilsētā.
6. februāra naktī ienaidnieks uzmeta vēl vienu skansti zem

augstā Kalēju vārtu torņa pie Tenīsa kalna, izlietodams siena

vezumus un grozus ar smiltīm.

Nākošā dienāRēveles kareivji un zemnieku nodaļa uzbruka

krieviem šinī skanstē un izdzina viņus. Siens, kuru viņi aizde-

dzināja ar darvas lāpām, sadega. Rēvelieši pazaudēja 2 zem-

niekus. Daži kareivji un zemnieki tapa ievainoti; ne mazums

krita arī krievu, kurus nogalināja lielgabalu šāvieniem no pils

un no pilsētas. No pilsoņiem krita 3 no viena lielgabala šāviena.

Viņi stāvēja uz kalna un raudzījās sadursmē. Viens no viņiem

bija skroderis, otrs kāda rātskunga dēls un trešais kāds strēl-

nieks. Nākošā naktī krievi atkal ieņēma skansti un nostipri-

nāja viņu vēl labāk kā iepriekš.



156

8. februāri gubernatori, krieviem par spīti, izsūtīja ostā

dažus zvejniekus labi tāļu no pilsētas. Viņi gribēja krievus iz-

mānīt no nometnes, jo aiz kuģiem un krastdambja bija noslēpti

strēlnieki. Krievi tuvumā nerādījās, jo bija pamanījuši šo kara

viltību.

12. februāra naktī no krievu nometnes atbēga pilī kāda

zviedru gūstekne, kura paziņoja, ka tatāri viesojušies arī So-

mijā un pārveduši nometnē pie Rēveles daudz gūstekņu. Mazus

bērnus, kā viņa teica, tatāri pametuši jūrā uz ledus. Šī ziņa
ļoti apbēdināja dievbijīgo ļaužu sirdis. Vēlāk šo ļauno ziņu
apstiprināja daudzi no izbēgušiem gūstekņiem, kuriem bija iz-

devies nokratīt dzelžainās važas.

Rēvele gandrīz no visām pusēm, dažās vietās pat ar div-

kārtīgiem vaļņiem, augstiem torņiem un divkārtīgiem grāvjiem,

bija tā nostiprināta, ka no ārpuses ar lielgabaliem nevarēja

piekļūt ne vienai sienai. Bet Staļļu kalna sienā, kuras priekšā
atradās vēl 2 biezas aizsargu sienas un grāvji, un kuru krievi

varēja apšaudīt tikai viņas garumā, viņi nepaspēja pat ne cau-

rumu izsist. Rēvelieši vairāk nekā nevēlējās kā to, lai krievi

šinī vietā uzsāktu uzbrukumus. Šeit viņiem bija jānāk starp

pilsētu, pili un domu. Šeit rēvelieši bija labi sagatavojušies

viņu saņemšanai. Ja krievi būtu nākuši, tad viņi nezinātu, kā

tikt atpakaļ. Tā kā viņi nojauda nelaimi, tad tie neklausīja

nodevēju padomam un uzbrukumu šinī vietā nesāka.

Krievi līdz šim bija ļoti stipri apšaudījuši pilsētu, bet skā-

des nekādas nebija padarījuši. Tagad krievi sāka vētraini

apšaudīt ar smagiem lielgabaliem torņus, vaļņus, pili un pil-

sētu, un tā, netaupīdami akmeņu bumbas un granātas, viņi
šāva dienu un nakti. Gubernatori un nomanīja, ka krievi

grib izdarīt parakumius zem vaļņiem un torņiem, lai viņus uz-

spridzinātu. Tādēļ gubernatori un rāte ķērās arī no savas pu-

ses pie parakumiem. Tā kā nebija īekādu drošu ziņu, kur

krievi izdara parakumus, tad šis apstāklis padarīja lielas rai-

zes. Gubernatori apsolīja visiem kareivjiem samta un vadmalas

drēbes un daudz citus labumus, ja viii sadabūtu kādu gūstekni.

Zviedri, vāci un nevāci dienu un nakti neapnikuši ar lielām

briesmām mēģināja saķert kādu ienaidnieku, bet viss bija velti,
un raizes pilsētā tapa vēl lielākas. Kad cerība, dabūt kādu gū-

stekni, likās pavisam zudusi, ar Dieva brīnišķu gādību 14. feb-

ruārī pulkstens 3 no rīta pie Lieli mi Jūras vārtiem piejāja ar

96 Tatāri Somijā.
t7 Rēveles apcietinājumi.
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saviem 7 sulaiņiem tatāru augstmanis Bulats-Murza, kurš

bija aizbēdzis no krieviem. Viņa vēlēšanos, ielaist viņu pil-
sētā, tūlīt izpildīja. Pārbēdzējs atnesa vajadzīgās ziņas, kuru

nedabūšana bija sacēlusi tādas lielas raizes, un pastāstīja vēl

citas priecīgas vēstis, tā ka pilsētā valdīja atkal līgsmība. Rē-
velieši atdzīvojās, jo no dabūtāmziņām varēja spriest, ka krievu

un tatāru stāvoklis pie Rēveles slikts līdz izmisumam. Ja at-

bēgušie tatāri būtu kaut ko dzirdējuši, ka ir vēl cerība Rēveli

ieņemt, tad viņi droši vien nebūtu aizbēguši no krieviem uz Rē-

veli un atdevusies labprātīgi gūstā.

Tatāri, katrs atsevišķi nopratināts, stāstīja vienu un to

pašu. Pēc.viņu ziņām izrādījās, ka virspavēlniekam padotais
leitnants, slavenais varonis Ivans šerementjevs-Koļcovs bija
ievainots no lielgabala šāviena un pēc trim dienām nomiris.

Ar lielu godu viņš bija aizvests uz Maskavu. Viņš savā laikā

bija nozvērējis lielkņazam, ka ieņemšot Rēveli, bet pretējā ga-

dījumā dzīvs viņam nerādīšoties. Tapa zināms, ka kritis kāds

1000krievu, pie kam daudzreiz no viena šāviena 20, pat 30 cil-

vēku uz reizi. Paslepus aizbēgušo arī neesot mazums. Krieviem

esot ļoti lielas bailes, ka tik rēvelieši nepaņemot viņu lielga-
balus no skanstēm. No 1200 tatāriem, kuri bija iebrukuši So-

mijā, noslīkuši 500. Ziņa par lielkņaza ierašanos izplatīta, lai

sabiedētu rēveliešus un pašus krievus. Ka krievi būtu sākuši

izdarīt parakumus, viņiem, kamēr atradušies pie krieviem, ne-

kas nav bijis zināms. Tā kā tatāri Rēvelē bija ieradušies kā

draugi, tad viņiem atļāva zem apsardzības staigāt pa pilsētu.
Gubernatori uzņēma viņus arī pilī, kur viņi deva pret krieviem

labus aizrādījumus, kurus nevarēja neievērot.

16. februārī rēvelieši ar maziem spēkiem izgāja no pilsētas
un sastapās ar lielāku krievu nodaļu pie Sv. Jāņa tilta, kur no-

tika sīva kauja. Dažus krievus nošāva un atveda pilsētā 3 no

nošautiem, kuru caunādu kažoki deva labu laupījumu. Gūstā

krita arī kāds varens bajārs. Pie nopratināšanas šis bajārs
izteica to pašu, ko tatāri, kādēļ viņiem dāvāja vēl vairāk uz-

ticības.

17. februāra svētdienā agri no rīta krievi sāka apšaudīt

pilsētu lielākos apmēros, kā agrāk, it kā gribēdami ar to parā-

dīt, ka tagad viņi ķeras pavisam nopietni pie lietas, lai gūtu
uzvaru.

18. februārī ieradās divi vareni bajāri ar vācu tulku Vil-

helmu Pepleri un atnesa lielkņaza rakstu, kuru gubernatori un

birģermeistari, Fridrichs Zandsteds un Dīdriķis Korbmachers,
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saņēma pie Mālu vārtiem. Bajāri caur tulku prasīja arī liel-

kņaza sūtņiem, kuri esot ieradušies no Maskavas ar lielkņaza
mutiskām prasībām, dot neaizkaramības Minētam tul-

kam bija greznas drēbes, lai viņš derētu vāciem par vilināšanas

putnu. Visi atkritēji pirmā vietā stāda pasaules greznību. Sūt-

ņiem neaizkarāmības rakstu nedeva un uz vēstulēm atbildēja

ar labu pārdomu, tā ka krievi zaudēja pacietību un pēc tam

iesāka ārkārtīgu apšaudīšanu ar akmeņa bumbām un gra-

nātām.

Kad ienaidnieks redzēja, ka viņš ar savu vētraino apšau-
dīšanu nekā nevar panākt, viņš gribēja izgāzt savas dusmas

pret pilsētas torni, kāda nebija visā Baltijas jūras piekrastē,

un kuru sauca: „Skaties ķēķos"*), šo torni, kura priekšā
atradās augsts bastions, uz kura tornis bija celts, krievi dienu

un nakti apšaudīja ar viegliem un smagiem lielgabaliem, bet

paspēja izsist tikai vienu caurumu sānos, caur kuru varēja
reizē iziet divi vērši. Nošauts tapa arī torņa komandants An-

sis šulcs, pēc amata kurpnieks. Tā bija lielākā skāde, kuru

šoreiz nodarīja Rēvelei tās 2000 mucu pulvera.

1. marta rītā akmeņa bumba nosita kādu zemnieku ar sievu

un 2 bērniem, kuri atradās pirtī, šī bija lielākā nelaime, kuru

nodarīja akmeņa bumbas.

7. martā 40 kareivji un nedaudzi bruņnieki izgāja no pil-

sētas, lai krievus sapulcinātu uzbrukumam vienvietus, jo tā

labāk vedās šaušana uz ienaidnieku. No torņiem, vaļņiem un

bastioniem apšaudīja ienaidniekus ar lielgabaliem, un prieks

bija redzēt, kā viņi krita un kūņājās.

Tikai 8. martā krievi sadedzināja kuģus ostā. Bija brī-

nums, kādēļ viņi to nebija agrāk darījuši. Laikam gan tādēļ,
lai parādītu savu labo sirdi pilsētai. Bet tas viss bija tikai vil-

tība un krievu parastie paņēmieni.

9. martā no Rēveles pils izgāja uzbrukumā pret zemāko

skansti 400 kājnieku un 100 jātnieku. Skansti viņi drīz ieņēma
un nogalināja daudz krievu un 6 gūstekņus atveda pilsētā.
Rēveliešiem pārskatīšanās dēļ arī bija diezgan lieli zaudējumi.
Šo uzbrukumu sarīkoja tikai tādēļ, lai sagūstītu dažus krievus

un dabūtu ziņas par ienaidnieka stāvokli. Tādēļ bija nolemts

nekavējoši atgriezties pilī, ja izdotos sagūstīt kauču vienu ie-

*) „kyck m dc Koken".
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naidnieku, un to paziņot no pilsētas ar tauri, lai pārējie uz-

brucēji arī zinātu steigties pilī atpakaļ.

Kad rēvelieši bija uzbrukuši skanstei, tad ikviens centās

sagūstīt kādu ienaidnieku, jo par katru gūstekni bija izso-

lītas 50 marku. Pašā sākumā saņēma 6 gūstekņus un stei-

dzīgi vien nogādāja pilsētā. Kad tas bija noticis, atskanēja ture,

un visi devās uz pili atpakaļ. Bet viens no pilsētas virsniekiem,
Klauss Holsts, kopā ar Hanibālu un dažiem citiem redzēja, ka

daudz krievu nogalināts un pārējie aizbēguši, un ka skanste

palika rēveliešu rokās. Viņi nepiegrieza vērības norunātiem

tauru signāliem, bet sāka dzīties ienaidniekam pakaļ un postīt

skanstes, būdami tajā pārliecībā, ka citi sekos. Kad minētais

virsnieks attapās, viņš redzēja, ka pārējie jau prom. Tagad

krievi, kuri bija paslēpušies dziļā grāvī, kurš vilkās uz pilsētas

pusi, redzēja, ka maz rēveliešu palicis, nāca barā no grāvja
ārā un nogalināja pārdrošo virsnieku un vēl dažus citus. Rē-

velieši tā pazaudēja 30 vīru, landsknechtu, tirgoņu, jaunu ka-

reivju un dažus no Hanibāla nodaļas. Pa šīs sadursmes laiku

no torņiem un vaļņiem raidīja šāvienus vienu pēc otra uz aug-

stāko skansti, tieši krievu vidū, tā ka krievi nepaguva pat ne

šāviena izlaizi no saviem smagiem lielgabaliem. Toties rēvelieši

labāk varēja rīkoties apakšējā skanstē. Brašo puišu un ka-

reivju, sevišķi slavenā virsnieka nāve pilsoņus ļoti apbēdināja.
Labās ziņas, kuras dabūja no gūstekņiem, atviegloja pilsoņu

sirdis, jo nāca zināms, ka lielkņazs devis pavēli doties no Rē-

veles prom, un ka 3000 bajāru ar saviem kareivjiem jau aiz-

gājuši. Gūstekņi ziņoja arī, ka daži smagākie lielgabali no

skanstēm jau noņemti. Tāpat aizgājuši jau pirms piecām die-

nām inženieri, kuriem bija uzdots izdarīt parakumus zem pil-

sētas, un nākamā naktī noņēmšot visus lielgabalus no skan-

stēm, bet nākamā trešdienā nebūšot vairs neviena kareivja
nometnē. Nošauto un nogalināto kareivju skaits sadursmēs

sniedzoties pie 3000. Cik krituši beidzamā sadursmē, neesot

zināms. Vēlāk izrādījās, ka beidzamā sadursmē krituši 330

krievi.

Kāds gūsteknis zināja pasacīt, kāda artilērija bijusi krie-

viem pie Rēveles. Pēc gūstekņa ziņām izrādījās, ka krieviem

bijuši 3 lielgabali ar 52 un 55 mārciņu smagām bumbām, 6

lielgabali ar 30, 25 un 20 mārciņu bumbām, 4 „mūra lauzēji"
ar akmeņu bumbām 225 mārciņu svarā. Šos lielgabalus krievi

68 Krievu artilērija pie Rēveles.
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nav daudz lietojuši, jo piekļūt Rēveles mūriem augsto vaļņu

un bastionu dēļ nebija nemaz iespējams.

Bijuši vēl 15 lielgabali, kuru bumbas svērušas 6, 7 un 12

mārciņas, un katram tādam lielgabalam bijušas pagatavotas
700 bumbas. Vai viņas visas izšautas, to gūsteknis nezināja.

Bijuši arī 5 lielgabali ar vēl mazākām bumbām. Bez 4 „mūra

lauzējiem" bijuši vēl 2 lieli miezeri, no kuriem arī šauts ar

225 mārciņu bumbām, šiem 6 lielgabaliem bijušas pagatavotas
2000 akmeņu bumbas. Viens no miezeriem pielādētā veidā sa-

šauts gabalos no pils; tas pats noticis arī ar citiem lielgabaliem.
5 miezeri bijuši, no kuriem šauts ar mazākām bumbām, un

tādu bumbu bijis 1500, bez tām, kuras tikušas izcirstas tur-

pat nometnē.

Bijuši arī 6 miezeri, no kā raidītas granātas, kuru skaits

bijis 2500, bet vai visas izšautas, to gūsteknis nezināja.

11. marta naktī no abām skanstēm pie Tenīsa kalna ka-

reivji izvācās ar lielgabaliem uz nometni pie augšas dzirna-

vām. Liels prieks pārņēma pilsētu, un ikviens devās uz skan-

stēm. Bet tur pilsoņus sagaidīja tādi skati, ka mati cēlās stā-

vus, jo tur bija redzami pārrauti ķermeņi, atsevišķas rokas un

kājas; to bija izdarījusi pils artilērija pašā krievu aiziešanas

brīdī. Tur bija redzami arī 10 nomocīto Rēveles kareivju un

zemnieku līķi, kuri bija izģērbti pavisam kaili. Augšējā skan-

stē varēja saskaitīt 23 blanku mājas un 500 grozus ar smiltīm.

Apakšējā skanstē bija 26 blanku mājas un 126 grozi ar smiltīm.

Turpat bija redzami arī divi ļoti dziļi grāvji. Viens no viņiem
sākās uz kalna aiz pašas tālākās blanku mājas un vilkās pils

virzienā; otrs grāvis bija apakšējā skanstē un arī sākās aiz

beidzamās blanku mājas un tapa vilkts augstā bastiona vir-

zienā. Šie grāvji bija 40 asis gari. Tajā dienā daudzi jauni

puiši, pilsoņi un zemnieki, neievērodami valdības aizliegumu,
tik tāļu bija aizgājuši krieviem pakaļdzīdamies, ka kādus

20 no viņiem nosita, ievainoja un sagūstīja.

13. martā, kādā trešdienā, krievi aizdedzināja visu nometni

un galīgi aizgāja projām. Pilnas 7 nedēļas viņi bija stāvējuši pie
Rēveles un 6 nedēļas bez pārtraukuma viņi bija apbēruši pil-
sētu ar dažādām bumbām un granātām. Kā trešdienas priekš-

pusdienā parādījās pirmie krievi, tā arī trešdienas priekšpus-
dienā aizvācās pēdējie prom. Svētdienā viņi sāka apšaudīt pil-
sētu un svētdienā viņi beidza. Rēvelei, paldies Dievam, viņi

69 Krievi atstāj Rēveli.
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nekā nevarēja padarīt, lai gan viņi laida darbā visus tos pašus
viltus paņēmienus un intrigas un izlietoja, visus savus spēkus,
kā viņi to bija darījuši pie Smoļenskas, Kazaņas, Polockas un

citu vietu iekarošanas.

Kas zīmējas uz nodarīto postu, tad krievi ar savu lielo

šaudīšanu no smagiem lielgabaliem bija paspējuši izsist tikai

caurumu „Skaties pa ķēķiem" tornī un nogalināt kādas 40 per-

sonas, starp kurām divus pilsoņus, vienu skroderi un vienu

kurpnieku.

Ar akmeņa bumbām krievi bija nogalinājuši ap 20 naba-

dzīgu zemnieku, kuri bija apmetušies pirtīs un uzceltās mā-

jelēs.

No pilsoņiem un citām ievērojamām personām nebija no-

galināts neviens, lai gan viņi katru dienu gāja uz baznīcu un

no baznīcas, un gluži droši staigāja pa ielām.

Arī granātas nenodarīja nekādas skādes, izņemot jaunās
slimnīcas jumtu, kurš pa pusei nodega. Ja tur tuvumā nebūtu

bijis siens, tad krievi pa visu aplenkšanas laiku nebūtu pat

redzējuši kaut ko aizdegdamies no savām granātām.

Rēvelieši sadursmēs pazaudēja vairāk kā 50 vīru. šo zau-

dējumu pilnīgi atsver Ivāna Šeremetjeva un dažu tūkstošu

krievu un tatāru nāve. Dažu baznīcu un māju jumti bija gan

apskādēti no bumbām un granātām, bet mazās un lielās lo-

des, kā dzelzs materiāls, pilnīgi atsvēra nodarīto skādi.

Nelaime nekadnenāk viena. Tā arī šoreiz aplenkšanas laikā

sākās otra nelaime — grūts plaušu mēris, ar kuru saslima

jauni un veci un nomira. Šī slimība sākās gavēnī, tūlīt pēc
krievu aiziešanas, un plosījās visu vasaru līdz Pētera-Pāvila

dienai.

Pēc krievu aiziešanas, apriļa mēnesī, visiem kareivjiem,
bruņniekiem, landsknechtiem, pilsoņiem un zemniekiem un ap-

staiguļiem atdeva visas krieviem piederošās zemes izlaupīšanai.
Piedalījās arī nabagi un kropļi, kuri paši nevarēja staigāt, un

kuri bija jānoceļ un jāuzceļ zirgā. Izlaupīja visas Igaunijas
zemes: Vīku, Jervi, Viriju un visu Tērbatas biskapiju.

Aizdzīti tapa daudzi tūkstoši lopu un aizvests daudz ku-

stamā īpašuma uz Rēveli, un pārdots par nieka naudu, jo
neviens vairs negribēja nekā pirkt. Tajā pašā laikā krieviem

atņēma zirgus no ganībām un aizdzina viņu lopus no muižām

un pilīm Igaunijā. Krievi, kuri atradās muižās un ciemos, kā
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arī tie, kuri no pilīm un aizsargu posteņiem uzbruka laupītājiem

un gribēja atņemt salaupīto, tapa vai nu nogalināti vai sa-

ņemti gūstā. Vācu un nevācu pulki nogāja līdz Pērnavai vai-

rāk kā 20 jūdzes un izlaupīja Vecā Pērnavā krievus un arī

vācus, kuri bija padevušies krieviem, un aizveda viņus uz Rē-

veli gūstā. Vācu bruņnieki, landsknechti un zemnieki nogāja
līdz Vitenšteinai, ieņēma un nodedzināja miestiņu ap pili, pie
kam daudz krievus nogalināja un sadedzināja. Viņi paņēma
lielu laupījumu, šis miestiņš bija labi apcietināts ar baļķu
sētu, blanku mājām un šaujamām galerijām. Pēc tam daži

zemnieku bari devās uz Vezenbergu, Laizi, Hapsalu un Leali,
lai nolaupītu lopus un zirgus. Visas mājas ap pilīm nodedzināja

un vairāk kā 600 vēršu, govju un zirgu aizveda no pils grāvja,
lai gan krievi no vaļņiem apšaudīja laupītājus un apmētāja

viņus ar akmeņiem. Sastādījās arī laupītāju bandas pa 5, pa

10 cilvēku, pat vairāk, ņēma pārtiku līdzi uz dažām nedēļām

un attālās vietās noslēpās gar mazākiem ceļiem, pie tiltiem un

biezokņos, kur krieviem iznāca garāmiešana. Dienām un nak-

tīm viņi uzbruka staltiem bajāriem un vienkāršiem krieviem,
vai nu nošāva viņus, vai saņēma gūstā. Krievi visā Igaunijā
nekur nedrīstēja rādīties, viņi sēdēja pilīs un muižās kā ap-
lenkti. Steidzamās darīšanās krievi nejāja pa veciem parastiem

ceļiem, ne arī pa karaceļu, bet ar lielu līkumu pa sānceļiem,
kur arī baidījās no katra krūma un tilta, vai tik tur nav pa-

slēpušies Hanibāla ļaudis ar savām garām šautenēm. Bez pār-
traukuma viņi sarīkoja uzbrukumus krieviem, ka viņu bries-

mu signāli pastāvīgi skanēja, gluži tāpat, kā tas bija pie Rē-

veles, kad krievi bija uzbrucēju lomā.

Zemnieki ar saviem dēliem un kalpiem arī pievienojās lau-

pītāju bandām un kopā ar viņiem laupīja tos zemniekus, ku-

riem, kaut kas vēl bija palicis. Igaunijā notikās tādas briesmu

lieties, kuras nevar nemaz aprakstīt. Zemniekiem laupī-
šana vedās labāk nekā kareivjiem, jo viņi bija zemē dzimuši

un uzauguši un zināja katru taku pa pļavām, biezokņiem un

krūmiem. Arī zemes un zemnieku apstākļi viņiem bija labāk

pazīstami. Daudzi no viņiem bija dienējuši pie krieviem, un

viņiem bija zināms, kur ganās krievu zirgi un lopi, un pa

kuriem ceļiem viņi paši mēdz staigāt un jāt. Bez tam zem-

niekiem palīdzēja viņu labie draugi un radnieki. Tādēļ arī iz-

nāca, ka zemnieki guva lielāku laupījumu un vairāk sagūstīja
krievu, kas savukārt sacēla naidu starp vācu kareivjiem un

zemniekiem, un bija jābaidās, ka atnāks tāda pat izrēķināšanās,
kāda bija bijusi ar skotiem pie Vezenbergas.
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1577. gada vasarā Holšteinas hercogs Magnuss aizceļoja

pie Maskavas lielkņaza. Daudzi cerēja, ka šis ceļojums nāks

par labu Livonijai, bet savās cerībās viņi drīz vīlās. Hercoga

galma mācītājs, viņa augstākais padomnieks un superinten-
dents Kristjāns Šrefers, kurš hercogu bija savedis ar lielkņazu,

tagad viņu atstāja. Katram bija skaidrs, ka viņš nebūtu pa-

metis savas avis, ja būtu cerība dabūt no lielkņaza vai nu

ļaudis, vai zemes, vai kādu citu labumu. Tādēļ visiem hercoga
valdība izlikās šaubīga, lai gan teica, ka šreferi hercogs nosū-

tījis pie Kurzemes hercoga ar slepeniem uzdevumiem.

70 Hercogs Magnuss dodas uz Maskavu.



IX. daļa.

Tajā pašā vasarā, drīz pēc tam, kad krievi aizgāja no Rē-

veles, vini savus lielākos un labākos spēkus sapulcināja pie
Pliskavas. Tapa arī zināms, ka lielkņazs ar savu vecāko dēlu

atrodoties Pliskavā un iešot karaspēkam līdz. Rēveli no visām

pusēm biedināja, lai uzmanās, jo lielkņazs aiz lielām dusmām

no jauna pats gribot aplenkt Rēveli un izmēģināt kara laimi.

Krievu bruņošanās un draugu biedināšana atkal sacēla Rēvelē

bažas un skumjas. Pie visas drosmes, tomēr bija ko pārdomāt,
kā izturēt vienā gadā divas smagas aplenkšanas, jo visiem bija

skaidrs, ka lieliskā krievu bruņošanās vērsta pret Rēveli. Tādēļ

Rīga aiz kaimiņu līdzcietības atsūtīja Rēvelei rudzus, pul-
veri un citas vajadzīgas lietas, jo Rēvele Rīgas acīs bija vienīgā
nomocītā pilsēta. Bet pirms šie labie ļaudis paspēja apskatīties,
ar viņiem bija gluži nemanot noticis tas, kas varēja gadīties
Rēvelei: viss lielais krievu karaspēks nāca Rīgai uz kakla.

1577. gadā Maskavas lielkņazs Ivans Vasiljevičs un viņa
vecākais dēls ar lielu karaspēku un karamaterialiem iebruka

Rīgas bīskapijā, kur viņam neviens nestājās pretīm, jo visās

pilīs aiz nolaidības nebija ne garnizona, ne vajadzīgo aizsar-

gāšanās līdzekļu. Gubernatora, pretēji visām cerībām, nebija

zemē, ievērojamāko piļu pārvaldnieki bija atstājuši pilis, jo
uz steidzīgu palīdzību nebija ko cerēt, un ļaudis visā zemē bija

izbijušies un bez drosmes. Lielkņazs, redzēdams tādu izdevīgu

brīdi, devās uz Alūksni un ieņēma viņu. Tālākā gaita bija uz

Lūdzi un Rezēkni. Lūdzi viņš ieņēma pēc neilgas apšaudīšanas
26. jūlijā, bet Rēzeknes pils pati padevās 30. jūlijā. Lielkņazs

apsolīja visiem muižniekiem un citiem, kas atradās pilī, atļaut
brīvi aiziet ar visām mantām, bet viņš neturēja vārdu un lika

aizvest visus ar sievām, jaunavām un bērniem uz Pliskavu

gūstā.
Pēc tam lielkņazs nonāca pie Daugavpils, kuru neilgi ap-

šaudīja. Pils padevās 11. augustā, lai gan tajā bija diezgan

71 1577. g. Jāņa Briesmīgā iebrukumi Livonijā.
72 Alūksnes ieņemšana.
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ļaužu un viņa bija labi apsargāta. Poļiem un vāciem, kuri at-
radās pilī, bija atļauts aiziet.

Hercogs Magnuss rakstīja Krustpils, Kokneses, Aizkrau-

kles, Lielvārdes, Mālpils, Gulbenes un daudz citu piļu iemīt-

niekiem, lai viņi padodas, ja negrib pazaudēt savu tēviju un

tapt aizvesti ar sievām un. bērniem mūžīgā verdzībā un kal-

pībā. Tā kā lielkņazs nāca pats personīgi ar lielu karaspēku,
bija jau ieņēmis dažas pilis, kā arī draudēja lielas briesmas

un viņi hercogā redzēja vienīgo glābiņu, tad tie arī padevās.
Tajā pašā laikā Cēsu pilsoņi, sadumpojušies pret poļu gar-

nizonu, ieņēma pili un kopā ar pilsētu atdeva hercogam Mag-
nusam.

Tāpat arī Valmieras pilsoņi kopā ar hercoga Magnusa ļau-
dīm ieņēma pili, sagūstīja pils pārvaldnieku Polubenski un no-

deva Magnusam.

Pārņemt šīs abas pilis, kā arī Koknesi, hercogam Magnu-
sam nebija Maskavas lielkņaza pilnvaras, bet hercogs paslepus
domāja šīs pilis izglābt no krieviem un vēlāk atdot Polijas ķē-
niņam, ko viņš jau agrāk bija slepeni paziņojis Polijas ķēniņam
un Kurzemes hercogam, bet Valmieras pārvaldnieks Poluben-

skis šo noslēpumu bija paziņojis lielkņazam. Tā kā lielkņazs
šo noslēpumu zināja, tad viņš pieļāva Magnusam ieņemt pilis,
lai tā atsvabinātos no liekām pūlēm. Bet viltīgais ienaidnieks

domāja, kas būtu darāms, lai pilis atkal nenāktu Polijas ķē-

niņa rokās. Kamēr hercogs Magnuss bija nodarbināts ar mi-

nēto piļu ieņemšanu, lielkņazs ieradās pie Krustpils, nostipri-

nāja nodedzināto un izpostīto pili un ielika tur garnizonu. No

turienes lielkņazs nonāca pie Ļaudonas pils, kura tūlīt padevās
un tapa ieņemta 18. augustā. Tas pats notika 21. augustā ar

Cesvaines pili, kuru lielkņazs gan drusku apšaudīja.

Ļaudonas pils iemītnieki dabūja atļauju netraucēti aiziet,
bet Cesvaines pils ļaudis lielkņazs nogalināja zvēriskā kārtā,

gan pakarot, gan uz mieta liekot, gan sadedzinot, gan nozobe-

ņojot. Daudzus, kopā ar sievām un jaunavām, aisveda gūstā.
No Cesvaines lielkņazs devās uz Bērzauni un Kalsnavu, šo piļu
iemītnieki, neredzēdami nekādas palīdzības no citurienes, atsau-

cās uz hercogu Magnusu, bet tas nekā nelīdzēja 22. augustā

viņi padevās un aizgāja, atstājuši savu mantību. No šejienes

lielkņazs atgriezās pie Daugavas un nonāca pie Kokneses, kuru

hercogs Magnuss bija jau ieņēmis un ielicis savu garnizonu.
Neraugoties uz to, ka pils vārtus lielkņazam, kā hercoga Mag-
nusa valdniekam, atvēra, viņš pavēlēja nogalināt vairāk kā

50 hercoga ļaužu. Pilsoņus, kopā ar sievām un jaunavām, arī
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mācītājus un baznīcas kalpus, kā arī dažus Rīgas kareivjus,

lielkņazs pavēlēja aizvest gūstā. Tajā pašā dienā, tas bija 25.

augustā, krievi nonāca pie Aizkraukles un Lielvārdes un ieņēma
šīs pilis. Ar pils iemītniekiem, arī sievām un jaunavām, viņi
apgājās zvēriskā kārtā. Vecam landmāršalam Kakparam Mūn-

s<teram krievi izdūra acis un šauta viņu līdz nāvei. Jāni Mūn-

steru kopā ar citiem aizveda gūstā. Gandrīz ap šo pašu laiku

krievi ieņēma Gulbenes, Tirzas un Piebalgas pilis un ļaudis
aizveda gūstā. No Kokneses lielkņazs devās uz Ērgļiem un,

neņemdams vērā, ka pils bija jau hercoga Magnusa rīcībā un

vārtus nekavējoties atvēra, viņš 28. augustā lika nozobeņot 12

muižniekus un citus godīgus ļaudis. Lielkņazs neturēja doto

vārdu un visus pārējos pils iemītniekus, arī sievas, jaunavas

un bērnus, viņš lika aizvest gūstā. No Ērgļiem lielkņazs vir-

zījās uz Cēsīm, Araišiem un Jaunpili, kuras, kā arī daudz citas

pilis, viņš ieņēma. Ļaudis aizveda gūstā.
31. augustā lielkņazs nonāca pie Cēsīm un tūlīt lika iera-

sties pie viņa hercogam Magnusam. Hercogs nosūtīja dažus

no saviem galma ļaudīm, Kristoforu Kurseli un Fromholdu Ple-

tenbergu. šos sūtņus lielkņazs lika nopērt un aizsūtīt atpakaļ.

Viņš prasīja pēc hercoga Magnusa. Tad ieradās Magnuss ar

25 pavadoņiem un lūdza lai viņam atļautu izrunāties ar liel-

kņazu. Krievi viņam to neatļāva, bet prasīja lai viņš atvērtu

pilsētas vārtus. Pie vārtiem stāvēja kāds rātskungs, kuram

tad Magnuss pavēlēja atvērt vārtus. Vārtus šis rātskungs un

viens birģermeistars atslēdza bez pilsoņu ziņas. Krievi ielau-

zās pilsētā un tā ieņēma viņu. Kad hercogs ieradās pie liel-

kņaza, viņš metās lielkņaza priekšā ceļos, izlūgdamies žēlastību

pilsoņiem un pils iemītniekiem. Lielkņazs nokāpa no zirga un

pacēla hercogu, bet lika viņu kopā ar galma ļaudīm ieslodzīt

vecā mājelē, kurai nebija jumta. Tur viņiem 5 dienas un nak-

tis par sodu bija jāguļ uz salmiem. Hercoga galma ļaudis do-

māja, ka pienākusi beidzamā stunda. Pārējie pils iemītnieki,

zinādami, kādus briesma darbus lielkņazs bija pastrādājis Kok-

nesē un citās pilīs, nolēma Cēsu pili neatdot. Tad lielkņazs uz-

meta četras skanstes ap pili un sākot ar 4. septembri 5 dienas

un naktis apšaudīja pili. Kad glābiņa vairs nebija, tad vīri,
sievas un jaunavas, pa lielākai daļai muižnieku kārtas, nolēma

vienbalsīgi uzspridzināt sevi ar pulveri.

fŠim lēmumam piekrita arī pils mācītāji. Trīs simti perso-

nu, jauni un veci, sagāja kādā zālē, zem kuras nolika 4 mucas

pulvera. Kad tas bija noticis, visi sapulcējušies pielūdza Dievu

un pieņēma sv. vakarēdienu. Heinrichs Bausmanis paņēma ogli
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un nometās ceļos. Pārējie kopā ar mācītājiem sastājās ap viņu
un viņi, cits citu mierinādami, ļāvās uzspridzināties. Kāds

Vincents Stube lika savam sulainam nošaut viņu. Pats sulainis

arī pēc tam nošāvās. Heinrichu Bausmani, ar mazām dzīvības

zīmēm, krievi atrada zālē un nonesa viņu pie lielkņaza, bet

viņš tūlīt nomira. Otrā dienā viņu uzlika uz mieta. Pēc tam

lielkņazs Cēsīs pie sievām un jaunavām pastrādāja tādus kauna

un briesmu darbus, kādi nav dzirdēti padarīti ne no turkiem,
ne no citiem tirāniem. Vīriešus šauta un ievainotus un asiņai-
nus cepināja uz uguns. Vienam no birģermeistariem izrāva

sirdi no krūtīm un vienam mācītājam mēli no mutes. Pārējos

nomocīja briesmīgā kārtā un viņu līķus, tāpat kā pie Kokneses

un Ērgļiem, nosvieda par barību putniem, suņiem un plēsīgiem
zvēriem un neļāva viņus apglabāt. Arī krieviem, piedraudot ar

nāves sodu, bija aizliegts viņus apglabāt.^
Tajā pašā laikā lielkņazs nosūtīja uz Valmieru kņazu Bog-

danu Bieļski ar 3000 vīru.

3. septembrī viņš nonāca pie Valmieras un uzaicināja her-

coga Magnusa ļaudis iznākt no pilsētas. Viņi, domādami, ka

hercogs Magnuss un viņi ir viena un tā paša valdnieka pa-

valstnieki, nevarēja paredzēt nekādu briesmu un izjāja no pil-

sētas, skaitā 70. Krievi viņus tūlīt apstāja un pierunāja nokāpt

no zirgiem un nolikt ieročus. Tiklīdz tas bija noticis, krievi

nogalināja viņus un sakapāja gabalos. Neraugoties uz to, Val-

miera labprātīgi padevās. Pilsoņus kopā ar sievām un jauna-
vām aizveda gūstā uz Cēsīm, kur viņus sagaidīja ne mazāk

moku, kā citus visus. Krievi Cēsīs, Valmierā un citās pilīs

naudā, zeltā un sudraba lietās un dārglietās savāca tādu ba-

gātību, ka neviens cilvēks nevar tam nemaz ticēt.

Tā bija muižnieku un citu godīgu cilvēku manta, kuru viņi

bija sev par nelaimi saveduši minētās pilīs.

Pēc tādām mežonīgām slepkavībām 7. septembrī lielkņazs
no Cēsīm ar karaspēku devās uz Raunu. Raunas, Trikātas un

Smiltenes pilis, kurās atradās gandrīz tikai leiši, padevās lab-

prātīgi. Leišus lielkņazs neaizkāra, bet atļāva viņiem atgriezties

savā zemē.

Pēc šiem varas darbiem Rīgas biskapijā lielkņazs iera-

dās Tērbatā, kur viņš nekad vēl nebija bijis. Hercogam Mag-

nusam, kuru lielkņazs bija paņēmis līdz, pavēlēja iet uz savām

pilīm, Karksu un Oberpāli, ar to noteikumu, ka viņam rakstiski

jāapsolās palikt par lielkņaza lēnmani un samaksāt 40.000 Un-

gārijas guldeņu.
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Pavadījis dažas dienas Tērbatā un labi atpūties, lielkņazs
devās uz Pliskavu, kur Miķeļa dienā, apskatījis dažus tūkstošus

gūstekņu, lika pārdot tos, kuri vēl nebija pārdoti, kā nesaprā-

tīgus lopus un aizvest uz Maskavu un tatāru zemēm. Tikai Rē-

zeknes pils iemītniekus, skaitā apmēram 450, atsvabināja.
Kad pārējie gūstekņi redzēja, ka viņi netiek atsvabināti,

bet taps aizvesti, tad pacēlās tāda raudāšana un žēlošanās, ka

pat akmeņa sirds būtu iežēlojusies.
Kamēr krievi darīja briesmu darbus Rīgas biskapijā, Zvie-

drijas ķēniņa kara kuģi ieradās Narvā un 27. augustā nodedzi-

nāja 3 lielas blanku mājas, kur 75 krievi dabūja galu. Gūstā

saņēma 5 krievus. No pārējiem daļa aizbēga, daļu pievienoja

karaspēkam. Dažas zviedru nodaļas no Vīborgas iebruka Krie-

vijā Šliselburgas un Keksholmas virzienā, šeit zviedri uzturē-

jās ilgāku laiku. Ar dedzināšanām un laupīšanām viņi noda-

rīja krieviem lielas nepatikšanas un daudz posta.

Tajā pašā laikā Rēveles bruņnieki, landsknechti un zem-

nieki laupīja no krieviem ieņemtās Igaunijas zemēs. Krievi

būtu pat ar maziem spēkiem varējuši atsist šos uzbrukumus,

ja viņi būtu varējuši vai gribējuši atdalīt dažas nodaļas no

galveniem spēkiem. Ka lielkņazs atļāva zemniekiem un vergiem

laupīt savās zemēs un cieta no zemniekiem tādu izsmieklu, tas

pierāda, ka šim lielam intrigantam, kurš sevi turēja augstāku

par visiem ķeizariem un ķēniņiem, šinī laikā nebija neviena

lieka kareivja.

Tajā laikā, kad lielkņaza karaspēks atstāja Rīgas biska-

piju, Vezenbergas un Narvas krievi nāca uz Rēveli. Dienas

laikā viņi neuzdrošinājās iet gar pilsētu, bet izdarīja to kādā

tumšā naktī ap Miķeļiem, pie kam viņi aizdedzināja pie Sv. Jāņa
dzirnavām kādu mājeli ar salmu jumtu. Ugunsgrēka gaišās
liesmas lika atskanēt pilsētas briesmu zvanam. Krievi atbil-

dēja ar nejauku kliegšanu un, kliegdami brēkdami, devās lielā

steigā prom. Nākošā dienā pilsoņi dzinās viņiem pakaļ, bet ne-

varēja viņus panākt.
1577. gada novembrī un decembrī bija redzama bailes iedve-

soša komēta. Livonijā ļaudis runāja, ka debesis, saule, mēness

un zvaigznes krievu briesmu darbu dēļ esot sakustējušies

un baidot cilvēkus. Daži teica, ka iepriekšējā komēta sludinā-

jusi nelaimi un pārmaiņas Livonijai, tāpat šī komēta nekā laba

nenozīmējot krieviem.



Livonijas kronikas ceturtā daļa.
Godājamie, augsti mācītie un gudrie birģermeistari un rāts-

kungi, godājamie, slavenie un tālredzīgie oldermani un vecākie,
ķēnišķīgas pilsētas Rēveles visu triju ģildu pilsoni, man lab-
vēlīgie kungi un labie draugi.

1578. gadā es izdevu vienkāršu un vientiesīgu Livonijas
kroniku. Tas notika tādēļ, ka es nevarēju nevienu atrast, kā
tikai pats sevi, kam varētu uzvelt šos pūliņus un darbu. Livo-

nijas iedzīvotājiem būtu mūžīgs kauns, ja viņu zemes noti-

kumi, kā viņi norisinājušies zemes iekārtas pārmaiņu laikā, ne-

būtu kā pienākas aprakstīti, bet atstāti aizmirstībai. Tādēļ arī
.daži labi draugi mani pierunāja un iizspieda man šp darbu.

{ Bet es necerēju, ka tie paši ļaudis, kuri man ieteica šo darbu,
varētu tik ļoti uz mani dusmoties, kā es to esmu jau manījis.
Šai nelabvēlībai tikai tas var būt par iemeslu, ka es par Livo-

nijas bezgala sliktām lietām jļeesnrujiarate
saku grāmatu, kura lai jebkuram patiktu, un kuru varētu pie
vīna un alus palasīties laika kavēklim. Daži pat teica, ka mā-

cītājiem nav jānodarbojas ar laicīgiem notikumiem. Ar to šie

ļaudis ir izrādījuši savu lielo mācītāja amata neisprašanu,

amata, kurš prasa, lai ne tikai mutiski sludinātu brīnumu

darbus, Dieva sodību un žēlastību, bet arī rakstiski izplatītu
visu to tautas vidū. JTo ir darījuši daudzi biskapi, superin-
tendenti un mācītāji visos laikos. Viņu piemēram es arī esmu se-

kojis, ne pašlabuma meklēdams, ne aiz mīlestības pret kādu at-

sevišķu personu, ne gribēdams sāpināt kādu, bet esmu to darī-

jis Dievam par godu un visām Livonijas audzēm par pamā-
cību. Dievs ir mans liecinieks, ka ne apsmiekla priekā, bet

lielās skumjās, nopūtās un asarās esmu ķēries pie šī darba.

Ka daudzi ar mani nemierā un neievēro iecietību, par to es ne-

esmu dusmīgs, jo nav tāda cilvēka, kas vārdos un darbos va-

rētu visiem izpatikt. Tas zīmējas kā uz mani, tā uz mums vi-

siem. Mēs visi parasti topam dusmīgi, ja kāds mums pasaka
rūgtu patiesību. Paļaudamies uz savu tīro sirdsapziņu, kā arī

73 Kronikas IV. daļas ievads. Veltījums Rēveles valdībai un pilso-
ņiem, uzskaitot viņu nopelnus.
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atcerēdamies Zālamana sakāmvārdu: „Kas taisnību runā, tas

atradīs žēlastību ātrāk nekā lišķis", es esmu bijis spiests ne

tikai Livonijas notikumus attēlot, bet arī atgādināt agrāk no-

tikušās, Dieva ievadītas, un aizmirstas lietas un kā pienākas

izplatīt tautā, kā mani uz to skubina sv. pravieša Dāvida 9. dzie-

sma: „Teici to Kungu, kam Ciānā mītne, un skandini tautai

Tā varenos darbus".

Tā kā daudzu gadu rindā Dieva varenie un brīnišķīgie
darbi redzami pie Rēveles pilsētas, tādi darbi, kuriem līdzīgi
nav atrodami citur, un kuri izsauc izbrīnēšanos, tad nav lieki,
ka viņus atgādina un īsumā uzraksta. Ir arī tiesa, ka ļauns un

labs, t. i. sodība un žēlastība, nāk vienīgi no Dieva, kā to svē-

tie raksti un daudzu zemju pilsētu likteņi var apliecināt. Tā

arī Rēvele var derēt ne par mazu piemēru, kā Dievs dažādu grēku
un pārkāpumu dēļ viņu ir smagi sodījis un šo sodu uzlicis ne

bez iepriekšējiem brīdinājumiem, jo daudzus gadus atpakaļ uz-

ticīgi mācītāji, un arī pirms beidzamās nelaimes mierā aizgā-

jušais mācītājs Pēters Halle, šis Dieva vietnieks, Sv. Olava baz-

nīcā daudzkārt rēveliešiem ir sludinājuši atklāti par gaidāmo

,

sodību viņus nožēlot grēkus un atgriezties.
Q Pēteris Halle/bija arī teicis, ka ja rēvelieši neatmetīšot ļaunos

paradumus un neatgriezīšoties, tad nākšot tāda Dieva sodība

pār viņiem, kādu neviens cilvēks nevarot iedomāties. īsā laikā

notikšot tas, ka visa tirdzniecība izputēšot un kuģi braukšot

Rēvelei garām, tikai zēģeles māšot pilsētai un rēvelieši stā-

vēšot nevis savā Rožu-, bet gan Skumju dārzā. Ja rēvelieši

nostātos pat Sv. Olava baznīcas torņa galā, tad tomēr viņi ne-

spēšot pārredzēt'to lielo nelaimi, kura viņiem sagatavota. Viss

tas ir noticis ar Rēveli pēc mierā aizgājušā Pētera Halles vār-

diem, kurš šo brīdinājumu dēļ mantoja tikai izsmieklu un pa-

zaudēja savu mācītāja vietu. Sveši un tāli ļaudis to nevar ticēt,
bet kaimiņu pilsētas un zemes zina, kādās briesmās ilggadīgo
karu dēļ atradās Rēvele, ka gaidāma bija bojā iešana, bet Dievs

viņu neatstāja šinī krusta un bēdu ceļā un paglāba viņu ar tei-

[ camā Zviedrijas ķēniņa palīdzību. Cilvēka prātam nav aptve-

rams, kā pilsēta, kurai bija tik mazs karaspēks, un kura atra-

dās tāļu no citām kristīgām zemēm un pilsētām, tā ka viņai
vairāk kā 150 jūdžu tāļu pār jūru bija jāved karavīri uz savu

zemi, varēja izturēt 26 kara gadus ar Poliju, Dāniju un Krie-

< viju. Pie tam viņai bija jācīnās ne tikai ar krievu daudzām in-

trigām, ātriem uzbrukumiem un ilgām aplenkšanām, bet viņa
bija pamesta arī ilgu laiku no citām Livonijas pilsētām un va-

jāta no pašu ļaudīm, no Kurzemes un bīskapijas muižniekiem,
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kuri savā neprātā ienīda viņu. Liela nelaime bija arī «tas, ka

tuvākais kaimiņš — krievi katru dienu uzglūnēja Rēveles vār-

tiem. Tā kā Dievs brīnišķīgā kārtā ir paglābis pilsētu pretēji
visai cilvēku izprašanai, un ka Viņš uztur viņu vēl tagad žēlīgi,
no tā var spriest, ka Viņam ir kāds īpašs nolūks. Ja kāds gri-
bētu aprakstīt, augsti godājamie kungi, jūsu darbus, savieno-

tus ar lielām grūtībām, briesmām, jūsu uzcītību, laimīgās un

nelaimīgās stundas un zaudējumus, visu ko jūs esiet nesuši

26 gadu laikā uz jūras un uz sauszemes uz saviem pleciem,
•tad būtu jāraksta atsevišķa kronika, jo īsumā visu to nevar

aprakstīt. Tāpat nevar arī īsumā aprakstīt, cik daudzreiz ši-

nīs gados Rēvele piemeklēta no dažādiem ienaidniekiem, se-

višķi no senā ienaidnieka — krieviem, kuri pilsētu gribējuši
nomākt ar slepkavībām, laupīšanu un dedzināšanu, tirdznie-

cības iznīcināšanu un kavēšanu, ar apkārtējo zemju un cie-

tokšņu iekarošanu, arī ar ilgu pilsētas aplenkšanu un ātriem

uzbrukumiem ar lieliem spēkiem. Visu to nav ņēmuši vērā

gudrākie ļaudis; viņi pat turējuši jūs, augsti godājamie kungi,

par akliem un apstulbotiem ļaudīm, tādēļ ka jūs, -tāpat kā viņi,
neesat ticējuši krievu intrigām. Jūs, augsti godājamie kungi,
esat ar lielu uzticību cēluši augstus torņus, jaunus vaļņus un

sienas, likuši rakt grāvjus un taisīt šaušanai noderīgas ga-

lerijas*) pret krievu uzbrukumiem. Un cik liela skāde jums
nodarīta ar daudzu baznīcu, slimnīcu, dzirnavu, dārzu, vasar-

nīcu, māju, šķūņu un malkas noliktavu izpostīšanu ārpus pil-

sētas, to nemaz nevar "ticēt. Kādas lielas nepatikšanas un kādi

lieli izdevumi cēlās jums no bruņnieku un landsknechtu uztu-

rēšanas. Visas krievu intrigas jūs esat mācējuši laikā izprast.
Jūs esiet arī domājuši par sūtņu sūtīšanu, lai iegūtu draugus.
Jūs esiet tapuši pazīstami visās zemēs ar savu drošsirdību, jo

kopā ar pils valdniekiem, visiem Rēveles kareivjiem, gādājamo

Melngalvju sabiedrību un pilsoņiem, jūs esiet katrā laikā stā-

jušies ienaidniekam pretim un neesiet griezuši vērības uz bumbu

un granātu lielo skai-tu. Nav arī dzirdēts, ka kāda pilsēta, kura

tik ilgi kā Rēvele taptu apšaudīta ar bumbām un granātām,

būtu palikusi tomēr neuzvarēta. Ne mazumu sirdsēstu sagā-

dāja arī tas apstāklis, ka visu tautu kuģi brauca Rēvelei ga-

rām, un slavenā un bagātā tirdzniecības pilsēta tapa nabaga

un tukša. Kad agrāko gadu krājumi bija izsīkuši, tad dau-

dziem, kuri stingri vēl turēiās, saplaka drosme un daudzi no-

mira šinī bēdu laikā, tā ka Rēvelē bija daudz vairāk sieviešu

*) strykwere.
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nekā vīriešu. Visā kristīgā pasaulē nebija neyieiiaji_4>ilsētas,

kura varētu nostāties blakus Rēvelei. Tomēr neviens no jums

nav atstājis pilsētu, kauču citur bija labāka iztikšana. Grūto

laiku apstākļi, sašaurinātā tirgošanās un pārtikas trūkums ir

ļoti veicinājuši uzcītību un uzmanību, ko ir mācījušies arī

jūsu bērni, palīgi un kalpi, tā" ka viņi kara lietās un poli-
tikā jbapa daudz gudrāki nekā daži labi vecās audzes ievēro-

jami vīri. Cik bezbēdīgas bija tapušas garo miera laiku vecās

Livonijas kārtas, ka viņas kara sākumā bijās pat no vārda

„krievs", tikpat drošsirdīgi bija tagad Rēveles pilsoņi, ka viņi
labāk redzēja krievu ierašanos nekā viņu izpalikšanu. Jo go-

dīgāk jūs uzvedāties, jo vairāk jūs tapāt ienīsti no nelabvē-

ļiem, kuri nekavējās apmelot pilsētu un radīt aizdomas pie

Zviedrijas augstās valdības un valsts kārtām. Rēveles nelaime

ļoti līdzinās Prūsijas un Milānes pilsētu savienības nelaimei,
kuras arī senatnē ilgus gadus atradās karastāvoklī, bet turē-

jās droši un upurēja savu labklājību. Tomēr viņu nelaime ne-

vilkās tik ilgi un viņām bija tas labums, ka bija darīšanas ar

kristīgiem un vienas un tās pašas reliģijas ķēniņiem, kurpre-
tim Rēveles ienaidnieki bija krievi, tatāri un pagāni, šinīs

grūtos piemeklējumos jums bija vēl tas labums, ka jūsu pil-

sēta, līdzīgi Holandes pilsētām, netapa piemeklēta no iekšējiem

reliģiskiem kariem, no kā Dievs jūs ir paglābis, un lai Viņš pa-

glābj jūs arī turpmāk. Kas zīmējas uz ilggadīgo krievu karu,

tad, ņemot vērā krievu lielkņaza mežonības un gūstekņu likteni

Maskavā un tatāru zemēs, jūs kopā ar pils pārvaldniekiem,
zviedru un vācu kareivjiem esat zvērējuši labāk mirt uz Rē-

veles vaļņiem, nekā izlaist pilsētu no kristīga valdnieka rokām

un atdot krieviem. Tādēļ arī krievu intrigas pie jums neatrada

dzirdīgu ausu. Jūsu izturība, uzmanība un kara lietu izpratne
iedvesa lielkņazam šaubas kaut ko panākt, un viņš ar izbrīnē-

šanos pats teicis, ko gan iedomājoties Rēveles ļaudis, ka negri-
bot padoties un lūgt mieru, jo lieli valdnieki tak esot no viņa

lūguši mieru. Ir Kazaņu, ir Astrachaņu viņš esot iekarojis, un

neviens neesot izrādījis tādu pretošanos kā Rēvele. Ja jūs ne-

būtu tik drošsirdīgi turējušies pret krieviem, tad viņi jau sen

būtu visas Livonijas un Baltijas jūras kungi. Rēvele ir bijusi
arī par iemeslu visam -tam kaunam un skādei, ko krieviem ir

nodarījuši teicamie Polijas un Zviedrijas ķēniņi. Ja Rēvele ne-

būtu ar Dieva palīdzību tik ilgi turējusies, kamēr Polijas un

Zviedrijas ķēniņš nesāka krievus spaidīt, tad Livonijai jau sen

būtu bijušas beigas. Bet te redzama atkal tikai Dieva griba.

Tādēļ arī tāda, jums no paša Dieva iedvesta izturība un droš-
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sirdlba ir jāatzīst un jāslavē arī jūsu nelabvēļiem, kuri agrāk
aiz liela neprāta bija jūsu ienaidnieku pusē. Nebūtu nemaz

lieki, ja visu zviedru pārvaldnieku, rātskungu un pilsoņu vār-

dus, kuri šinī briesmīgā karā nesuši tādas grūtas nastas un

cīnījušies par labu visai kristīgai pasaulei, iespiestu par zinā-

šanu atklātībai. Bet viņi visi ir jau gan atrodami pilsētas un

ģildu grāmatās un amatu sarakstos. Ne tikai jums un jūsu pēc-
nākamiem, bet arī visām kaimiņu zemēm un pilsētām un vi-

sai kristīgai pasaulei ir ļoti no svara, ka šī slavenā pilsēta Rē-

vele, kura ir visu valstu, zemju un pilsētu siena un priekš-
pils visā Baltijas jūras piekrastē, nekad netaptu izrauta no kri-

stīgu ļaužu rokām, jo viņa ir lieliski celta pilsēta, neuzvarams

ķēnišķīgs cietoksnis, patvēruma un miera vieta, pēc Dieva, vi-

siem apspiestiem un trūkuma cietējiem Livonijā. Viņa ir arī

liela tirdzniecības pilsēta, kura dažam labam nabaga vīram ir

devusi turību un var vēl tagad dot. No Rēveles, kopā ar Rīgu,
Livonija sākumā ir iekarota, un arī tagad var tapt iekarota.

Kamēr pastāvēs šīs abas pilsētas, krievi nekad nebūs iekaroto

Livonijas zemju, pilsētu un cietokšņu kungi, bet tikai viesi. Ja

šīs pilsētas, no kam lai pasargā Dievs, pazaudētu, tad Livonija
ietu bojā, kas radītu briesmas un raizes ne tikai apkārtējām
zemēm un pilsētām, bet izsauktu visā Livonijā tādus sarežģī-

jumus un pārmaiņas, ka uz mūžīgiem laikiem būtu ko nožēlot.

Var rasties kāds, kurš teiks vai domās, ka es kā rēvelietis

un pilsētas tuvinieks glaimoju, lai iegūtu jūsu labvēlību, un tā-

dēļ rakstu, ne patiesības, bet izpatikšanas dēļ. Tādam es atbildu

īsi un vienkārši: Oarbs šTave*'^arifajU; atklāto darbu tieša-

mība ir zināma visām kaimiņu zemēm un pilsētām; šos darbus

nevar noliegt arī visi nelabvēļi. Tādēļ nav arī nevietā, ka es ar

labu apziņu, bez kādas nepatiesības un glaimošanas pieminu

savas tēvu pilsētas slavenos tikumus, kā es to pats esmu redzē-

jis un piedzīvojis. Lai gan mana māksla un spējas nav tik lie-

las, lai es kā nākas spētu slavēt viņu, tomēr ir zināms, ka Rē-

vele ar Dieva žēlastību un Zviedrijas ķēniņa apsardzību ir gu-

vusi teicamu vārdu visā pasaulē savas bruņnieciskās izturības

un tikumības dēļ un var noderēt visām pilsētām par tikumības

un godīguma piemēru. Par to jāpateicas Dievam un jānovēl
Rēveles nākamām audzēm un visām kristīgām pilsētām, kuras

ienaidnieki gribētu nomākt, lai viņas tāpat uzvestos, šie ap-

stākļi mani pamudināja izdot kronikas ceturto daļu, kuru lūdzu

uzņemt visā laipnībā. Par to es jutīšos saistīts visā pazemībā

lūgt Dievu par jūsu laicīgo un mūžīgo labklājību. Jūsu oade-

vīgais kalps: Baltasars Rusovs.



Kad nu krievi Rīgas biskapijā un Latvijā bija ieņēmuši
daudzas pilis un zemes, Rīgai un Kurzemes kārtām tas radīja
lielas bažas. Sevišķi Rīgai bija ko bīties, jo krievu robeža bija
tikai 6 jūdzes no Rīgas. Bez tam krievi bija paņēmuši savā

rīcībā Daugavu augšpus Rīgas un tā atņēmuši iespēju pie-
vest Rīgai preces un dažādus pārtikas līdzekļus. Rīgai bija arī

jābīstas, ka viņa tik drīzi netiks galā ar neērto kaimiņu, tādēļ
ka nebija nekādas pietiekoši stipras varas, kas nomāktu krievus.

Daži apdomīgi un tālredzīgi ļaudis Kurzemē un Rīgas biskapijā

nopietni apspriedās, kā atņemt krieviem dažas pilis, kurās bija
maz karaspēka. Pirmo mēģinājumu viņi izdarīja ar Daugav-

pili, kuru brīnišķīgā kārtā ātri vien ieņēma. Labais sākums deva

cerības uz šīs lietas tālāku virzīšanu.

Tā Turaidas pārvaldnieks un rakstvedis Jānis Bīrings arī

bija nolēmis atņemt krieviem Cēsu pili, jo bija izzinājis, ka pilī
atrodoties neliels garnizons. Simts vācu un 80 poļu jātnieku un

200 zemnieku nakts laikā ar 2 garām uzbrukumu trepēm no-

nāca pie Cēsīm, kur sastapās ar lielu baru plēsīgu suņu, kuri

barojās pie līķiem, kurus krievi bija pametuši plēsīgiem zvē-

riem un putniem, šie suņi gaudoja, rēja un auroja, tā kā Jāņam
Bīringam un viņa ļaudīm pavisam saplaka dūša, un viņš sāka

šaubīties par labu iznākumu. Tomēr beidzot viņš nolēma iz-

mēģināt laimi pie Cēsīm. Jātnieki nokāpa no zirgiem, stiepa
abējas garās trepes pa dziļu sniegu, pieslēja pie mūriem un sāka

rāpties augšā. Nokļuvuši augšā, kareivji, kāpdami no galerijas
uz galeriju, kuras atradās mūra iekšpusē, nonāca zemē. Daži no

viņiem kopā ar bundzinieku steidzās tūlīt pie pils vārtiem, kuri

dienu un nakti stāvēja vaļā, lai krievi varētu netraucēti staigāt
no pils uz pilsētu un atpakaļ. Vārtus ieņēma, un tā ceļš starp
pilsētu un pili bija noslēgts. Pārējie kareivji steidzīgi vien kāpa

pa trepēm lejā. Liels troksnis sacēlās Cēsīs un krievi pamodās
no miega. Vācu pie vārtiem bija maz, bet krievi, kuri atradās

pilsētā, domāja, ka pils ieņemta. Krievi pilī domāja, ka pilsēta
ieņemta no dažiem tūkstošiem vācu un poļu. Tādēļ krievi pilī

71 Jānis Bīrings ieņem Cēsis.
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un pilsētā izbijās un meklēja, kur noslēpties. Vāciem nebija

grūti atvērt pilsētas vārtus, pie kam kāds latviešu atslēdznieks,
kurš bija palicis pie krieviem, nāca vāciem palīgā. Jāņa Bī-

ringa ļaudis uzmeklēja pagrabos un bēniņos noslēpušos krievus

uti apgājās ar viņiem tā, kā tas tādās reizēs top darīts. Tas

notika 1577. gadā, decembra mēnesī. Drīzi pēc tam Jānis Bī-

rings ieņēma arī Burtnieku, Limbažu, Straupes un Nītaures

pilis. Livonijai viņš daudz laba darījis, bet pateicības viņš man-

toja maz.

Hercogs Magnuss tagad bija pilnīgi pārliecināts par krievu

viltību un krāpšanu, jo lielkņazs to, ko bija solījies, neturēja
un nebija arī domājis turēt, sevišķi kad Livonijā viņš bija

panācis savu gribu. Hercogu un visus vācus viņš bija nodo-

mājis aizvest no Livonijas uz tatāru zemēm. Tādēļ Magnuss

jutās spiests atstāt lielkņazu un kopā ar savu sievu pārcelties
uz Pilteni Kurzemē. Cēsu, šīs slavenās pils un pilsētas, pazau-

dēšana, kur vienmēr bija mestra un zemes firsta miteklis, un

kuras lielkņazs bija pats personīgi ieņēmis, ķērās viņam ļoti

pie sirds. 1578. gadā, Sveču dienā, viņš nosūtīja uz Cēsīm lielu

karaspēku un daudz kara materiāla, lai atkal aplenktu Cēsis.

Jānis Bīrings ar 40 jātniekiem nakts laikā izgāja no pilsētas

un ar lielām briesmām nokļuvis krievu nometnei garām, stei-

dzās uz Rīgu, lai sadabūtu cik necik karaspēka Cēsu atsvabi-

nāšanai. Pa to laiku krievi bija jau izgrāvuši mūrī lielu robu,

jo akmeņa bumbas un granātas netapa taupītas. Cēsīs izcēlās

arī bads, tā ka tapa nosisti 124 zirgi un apēsti. Zirgu iekšas

atdeva nabagiem. Kad krievi nomanīja, ka Jānis Bīrings iera-

dies ar karaspēku, viņi uzsāka uzbrukumu. Pēc trīsreizīga bez-

sekmīga uzbrukuma, krievi dienu pirms Bīringa ierašanās visā

steigā aizgāja ar lielgabaliem. Bīringa spēki nebija lieli un viņš
krieviem pakaļ nedzinās, bet apmierinājās ar to laimi, ka Cē-

sis krievi nebija varējuši ieņemt.

1578. gada februārī hercoga Magnusa padomnieki un citi

muižnieki dabūja zināt, ka viņu pavēlnieks atstājies no liel-

kņaza. Tā kā Oberpālē atradās briesmās un glābiņa nekur ne-

bija, tad viņš griezās pie Zviedrijas pilnvarniekiem ar lūgumu

paglābt viņus no krieviem un pārņemt Oberpāles pili. Lai gan

nebija viegli to darīt bez ķēniņa ziņas un pavēles, tomēr viņi
aiz kristīgas mīlestības paglāba savus niknākos ienaidniekus

un vajātājus. Daudzi no viņiem pārnāca Rēvelē, un Ober-

pāles pili ieņēma zviedri un apgādāja ar lielgabaliem.

73 Hercogs Magnuss atstāj lielkņazu.
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Jāni Vetbergu-Angernu iecēla par priekšnieku. Daži Ober-

pāles muižnieki un vienkārši ļaudis palika miestā uz dzīvi, jo
tur bija laba iztikšana.

Tajā pašā laikā Rīgas karaspēks aplenca Lielvārdi, cerē-

dams ar badu piespiest krievus atdot pili. Tā kā krievi ēda

savus zirgus, zirgu un citas ādas, tad viņi noturējās, kamēr

pienāca palīdzība. Rīdziniekiem īsi pirms Lieldienām bija jā-
vācas prom.

1578. gada pavasarī Rēvelē un visā Igaunijā bija tāds bads,
ka badā nomira daudz simtu nabaga ļaužu. Miltu trūkuma dēļ
visas maiznīcas pārtrauca darbus un maizes pārdotavās nebija
maizes līdz Bērtuļa dienai. Daži tirgoņi, kuriem bija milti,

cepa maizi un pārdeva viņu ar lielu peļņu nabaga ļaudīm, kuri

veselos baros pulcējās ap tirgoņu mājām. Kad nebija diezgan

izceptas maizes, tad pa logu, lielās drūzmas dēļ, izmeta mīklu,
kuru tad ļaudis cepa uz oglēm un apēda pus jēlu.

Maija mēnesī Kurzemes piekrastē viļņi izmeta uz sausze-

mes 7 asis garu valzivi, kuru saķēra.

Tajā laikā liela Dānijas sūtniecība, ceļā uz Maskavu, ar

dažiem kuģiem un galērām ieradās Pērnavā. Šādas sūtniecības

no Dānijas uz Maskavu un no Maskavas uz Dāniju Livonijas
kara laikā brauca ļoti bieži, un katru reizi Livonijas iedzīvotāju
sirdīs radās prieks un cerība, un daudzreiz draugs draugu mie-

rināja ar cerībām uz labākiem laikiem; daudzreiz izplatījās

priecīgas ziņas, kuras beidzot izrādījās tikai par tukšiem

māņiem.
1. jūnijā vācu bruņnieki, Rēveles landsknechti un Kani-

bāla ļaudis, kopā ar zviedru kareivjiem no Oberpāles, devās

uz Tērbatu. 4. jūnijā viņi nodedzināja plašo Tērbatas priekš-

pilsētu, kur bez kāda plāna bija saceltas baznīcas, klosteri, ba-

jāru mājas un noliktavas. Daudzus krievus ar sievām un bēr-

niem viņi nogalināja un sadedzināja. Laupījums, kuru šeit

guva, bija ļoti liels.

Kareivji no Tērbatas atgriezās Oberpālē un ļoti daudzi no

viņiem devās ar laupījumu uz Rēveli, tā ka karaspēks izklīda.

Tad ieradās daži simti krievu un tatāru un izdarīja visā Ober-

pāles apgabalā pārdrošas laupīšanas un slepkavības. Zviedri

ar nelieliem spēkiem izgāja viņiem pretīm. Tā kā krievu un

tatāru bija daudz, tad zviedriem bija jābēg. Pa bēgšanas laiku

dažus no zviedriem nogalināja un sagūstīja. Gūstekņus, starp

70 Bads Igaunija.
77 Uzbrukums Tērbatai.
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kuriem bija Ansis Vrangels no Iterferes, Heinrichs Vulfs no

Dertenes un Ādams Belholds, kāda Rēveles rātskunga dēls, vai-

rāki muižnieki un daži braši puiši, aizveda uz Tērbatu un vēlāk

uz Maskavu.

Tajā pašā laikā lielkņazs nosūtīja uz Livoniju karaspēku,
sastāvošu no krieviem un tatāriem, lai aplenktu un ieņemtu
Oberpāles pili, kur. lielkņazam ne mazums bija nodarīts iz-

smiekla. Krievi Oberpāli aplenca un uzmeta skanstes 15. jū-
lijā. Zviedru karaspēks, kuru bija nolemts sūtīt uz Oberpāli,
nokavējās Somijā pretēja vēja dēļ. Jirģens Bojs no Ginas un

Ansis Vachtmeisters ar nedaudziem zviedru un vācu kareivjiem
un bruņniekiem un dažiem Livonijas zemniekiem, pavisam 1200

cilvēku, gribēja izmēģināt savu laimi pret krieviem pie Ober-

pāles. Kad viņiem atlika vēl iet sešas jūdzes līdz Oberpālei,
viņi dabūja zināt, ka 25. jūlijā krievi pili ieņēmuši. Noskumuši

viņi griezās atpakaļ. Oberpāles varoņi bija padevušies apstākļu
spiesti, jo pils nebija spējīga izturēt lielāku uzbrukumu. Bez

tam krievi bija solījuši pils iemītniekiem atbrīvot ceļu uz Rē-

veli, ko viņi gan neturēja, jo sagūstīja pils iemītniekus. Ap
sievām un jaunavām, dižciltīgām un vienkāršām, krieviem un

tatāriem bija liela raušanās. Pie bizēm vilka viņi tās sev līdz

un aizveda uz Maskavu un tatāru zemēm. Daļu no zviedru ka-

reivjiem krievi noslīcināja Mētrā pie Tērbatas, daļu pakāra.
Virsnieku Jāni Vetbergu un visus zviedru priekšniekus aiz-

veda uz Maskavu un pēc briesmīgas mocīšanas nogalināja. Pēc

šīs uzvaras krievu karaspēks Tērbatā pavairojās ar ļaudīm un

lielgabaliem. Bija nodomāts atkal aplenkt Cēsis un Cēsu pili.
leradās Rēvelē arī zviedru karaspēks, kurš bija nolemts Ober-

pālei. Tā kā bija zināms, ka Oberpālē jau ieņemta, tad kara-

spēks bija noskumis ne tikai pazaudētās pils dēļ, bet arī ķēniņa
dusmu dēļ. Tādēļ karaspēks, ja tā būtu Dieva griba, nolēma

gūt uzvaru pār krieviem.

16. septembrī minētie karavīri, trīs zviedru un vācu

eskadroni, 3 kājnieku nodaļas, starp kuriem atradās arī Zu-

dermanlandes hercoga Kārļa nodaļa un viena Rēveles vācu kāj-
nieku nodaļa, izgāja labās cerībās uzmeklēt krievus. Virspa-
vēlniecība bija uzticēta Jirģenam Bojām no Gīnas, kura leit-

nants bija Klauss Biorsons no Gamelgardenes. Jātnieku virs-

nieki bija: Macis Larsons, Kanuts Jonsons un Ansis Vacht-

meisters. Kājnieku virspavēlnieks bija Ansis Grots. Kad viņi
nonāca pie Pērnavas, 20 jūdžu no Rēveles, viņi uzzināja, ka

krievi nolēmuši aplenkt Cēsis. Viņi jutās par vājiem vieni uz-

brukt krieviem, bet zinādami, ka Rīgas bīskapijā atradās poļu
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kareivju pulks, viņi nosūtīja Kasparu Tīzenhauzenu no Zalcas

un Kidas pie poļiem, lai izzinātu, vai poļi ņems dalību nodomātā

lietā. Lai gan poļi neatteicās, tomēr varēja manīt, ka poļiem
šis piedāvājums izliekas šaubīgs, jo viņiem bija ko brīnīties

un pārdomāt, ka zviedri bezbēdīgi nogājuši vairāk kā 50 jū-
džu un bez kādas atlīdzības ar dzīvības briesmām grib aiz-

sargāt sveša kunga cietoksni. Tā kā poļu apdomāšanās vilkās

ilgi, daudzi no zviedriem gribēja doties atpakaļ. Jirģens Bojs

nosūtīja vēlreiz Klausu Meksonu no Rapiferas pie poļu virs-

pavēlnieka galīgi izzināt viņa domas. Poļu virspavēlnieks at-

bildēja, ka viņam zināms, ka krievi ieradušies, bet neesot vēl

zināms viņu gājiena virziens. Tādēļ viņš lūdzot vēl vienu, lie-

lākais 3 dienas, pagaidīt, un viņš nākšot ar saviem ļaudīm pa-

līgā un kopā ar viņu rīkošoties pēc labākās ziņas un apziņas.
Šādu ziņu atnesa, kopā ar Klausu Meksonu, kāds poļu virsnieks.

Poļu virspavēlnieks bija Andrējs Sapiega, Novogrodekas vai-

vads; jātnieku virspavēlnieki — Leonhards Kitlics no Molni-

cas, bruņnieks Alberts Oskis, Vencels Cāba, Fēliks Ostrov-

skis, Klauss Korfs, zem kura komandas atradās līdz 2000 vācu

un poļu bruņnieku.
Kamēr abi virspavēlnieku sūtņi veda sarunas, krievi iera-

dās pie Cēsīm ar 1800 vīru, smagiem un viegliem lielgabaliem
un miezeriem. Zviedri atkāpās līdz Burtnieku pilij. Viņi cerēja
tur atrast poļus jau priekšā, bet tā kā viņu tur nebija, tad

zviedri devās uz Mujānu pili, 3 jūdzes no Cēsīm, un apmetās
tur. Tajā pašā vakarā ieradās poļi, labi apbruņoti. Satikšanās

no abām pusēm bija ļoti sirsnīga. Nākošā naktī ar taurēm pa-

ziņoja, lai sarodas visi, kas grib ņemt dalību dievkalpojumā,
kurā piedalījās vairāki mācītāji. Pēc dievkalpojuma visi devās

ceļā. Dažas stundas pirms dienas ausmas karaspēks bija no-

gājis vairāk kā 2 jūdzes. Visu laiku bija dzirdama krievu šau-

dīšana pie Cēsīm un redzama krievu lielo granātu uguns nakts

tumsā. Kad viņi nonāca pie Gaujas, 1 jūdzi no Cēsīm, tad upes

otrā krastā viņi ieraudzīja krievus, kurus apšaudīja ar lauku

lielgabaliem un tā atturēja no uzbrukuma, lai karaspēks ne-

traucēti varētu pāriet pār upi, kura bija dziļa un strauja. Katrs

bruņnieks ņēma pa landsknechtam aiz muguras un tā divatā

uz zirga peldēja pār upi, un iznāca malā gandrīz slapji.

Kad visi bija pārkļuvuši pāri, tad ceļos nometušies patei-
cās Dievam un dziedāja dziesmu: „Kad Dievs Kungs nav ar

mums" v. c. Pēc lūgšanas viņi droši uzbruka ienaidniekiem.

7S Poļi un zviedri pie Cēsīm pret krieviem.
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Krievi un tatāri, precēji savam paradumam, turējās pretim,

jo viņi neuzdrošinājās tik drīzi atdot lielkņaza artilēriju. Te

nu sākās bruņnieciska ciņa. Krievi, redzēdami, ka pārsvars
pretinieka pusē, sabēga savā nometnē, kur varēja labāk aizsar-

gāties. Zviedri un poļi uzbruka nometnei no visām pusēm, uti

šeit tikai sākās īstā cīņa. Kad nometnē arī vairs nebija glā-

biņa, krievi metās bēgt, pie kam pa bēgšanas laiku daudzus no-

galināja. Tā kā mūsu karaspēks bija noguris un krievi un tatāri

atradās vēl skanstē, kur darbs vēl bija priekšā, tad mūsējie

nevarēja ienaidniekam tāļu dzīties pakaļ, bet mēģināja ieņemt
skansti. Krievi šāva uz uzbrucējiem ar smagiem lielgabaliem,
un šinī vakarā vēl nebija ko domāt viņus uzvarēt. Tādēļ
zviedri un poļi visu nakti pavadīja kaujas kārtībā, lai nākošai

dienai austot sāktu cīņu par jaunu. Krievi nebija gaidījuši
nākošās dienas, bet Četrrāpus bija izlīduši no nometnes un aiz-

gājuši uz Valmieru un citām tuvākām pilīm. Mūsējie otrā dienā

ieņēma skansti, kur atrada 14 smagos un vieglos lielgabalus,
6 mezerus un dažus lauka lielgabalus, šī kauja notika 1578. g.

31. oktobrī.

Šinī kaujā krita krievu un tatāru 6000 vīru un 22 ievēro-

jamākie lielkņaza karavīri, kuri tapa vai nu nogalināti, sagū-
stīti vai ievainoti. Starp viņiem: kņazu Vasiliju Andrējeviču

Sickoju, lielkņaza sievas brāli, nogalināja; kņazu Andrēju Dmi-

trijeviču ievainotu aizveda uz Krieviju; kņazu Vasiļiju Fec-

doroviču Voroncovu nošāva no Cēsīm; Andrējs Šcelkalovs,

kņaza kanclers un pirmais padomnieks bija ievainots, un viņš
tikai ar mokām izglābās. Kņazus Pēteri Ivanoviču Tatjevu,
Simeonu Tupjakinu-Oboļenski un Pēteri Ivanoviču Hvoro-

stinovu sagūstīja un aizveda uz Poliju. Zviedru un poļu pusē

krita mazāk kā 100 vīru; starp viņiem Hertvigs Ledebūrs,
Anša Vachtmeistera leitnants. 5. novembrī zviedri, vezdami

līdz lielu laupījumu, ar lielu godu ienāca Rēvelē. Landsknechti,
kuri izgāja kājām, ieradās jāšus. Vairāk kā 1000 zirgu bija

atņemts krieviem. No šī laika sākot kara laime krieviem bija

pagriezusi muguru.

1579. gada februārī zviedri no Vīborgas puses iebruka

Krievijā, laupīja, slepkavoja un dedzināja briesmīgā kārtā. Tajā

pašā laikā Ansis Eriksens no Brinkalas ar zviedru un vācu ka-

reivjiem no Rēveles pa citu ceļu, starp Narvu un Nišloti, ielau-

zās Krievijā. Viņi nodedzināja daudzas baznīcas, muižas un

sādžas, aizdzina daudz lopu un aizveda baznīcu zvanus, vaska

79 Kauja pie Cēsīm.
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sveces un dažādus krievu baznīcas traukus. Šis bija pirmais
uzbrukums caur Livoniju pār Peipusa ezeru Krievijā; ne agrāk,
ne arī pa visu kara laiku tas nebija noticis.

Jirģens Butlers ar Kurzemes un Rīgas bīskapijas ļaudīm
iebruka Tērbatas biskapi jā, ieņēma nelielu pili Kirumpeju, no-

galināja dažus krievus un pili nodedzināja.

Nākošā vasarā, 1579. gadā, Rīgā atkal parādījās mēris,
kurš bija sācies jau pagājušā gada rudenī, šis mēris prasīja
daudz upuru. Tajā pašā laikā ap Jēkaba dienu izcēlās mēris

arī Zviedrijā un plosījās tādā mērā, ka Stokholmā vien, no Jē-

kaba dienas līdz Sv. Toma dienai, nomira 12.000 cilvēku, jaunu
un vecu.

Jūlija mēnesī daži tūkstoši tatāru iebruka Harijā. Divas

vācu nodaļas, zviedru bruņnieki, divas kājnieku nodaļas un Ivo

šenkenbergs, saukts Kanibāls, ar saviem zemniekiem izgāja

vajāt tatārus, kuri glābās Vezenbergas pils lielgabalu apsar-

dzībā. Zviedri nevarēja viņiem piekļūt; kad dažus no zviedriem

ievainoja ar pils lielgabaliem, viņi atgriezās Rēvelē.

18. jūlijā Zviedrijas admirālis Bents Severinsons ar da-

žiem kuģiem uzbruka lielajam Ivangorodas miestam un Narvas

priekšpilsētai Livonijas daļā un nodedzināja. Daudzus krievus

viņš nogalināja un ieguva lielu laupījumu; viņš paņēma arī

daudzus kuģus ar dažādām mantām, dažu mucu zelta vērtībā,
un aizveda uz Rēveli un Stokholmu.

Kad zviedri no Vezenbergas bija pārnākuši Rēvelē, kur viņi
nebija varējuši tatāriem nekā padarīt, Ivo šenkenbergs, saukts

Hanibāls, ar saviem zemniekiem izgāja uzbrukumā pret tatā-

riem pie Vezenbergas, jo viņš viens pats gribēja gūt uzvaras

godu. Netālu no Vezenbergas viņš apstājās un izzināja, ka

tatāru spēki lielāki nekā viņa spēki. Viņš nolēma, kā prātī-

gāki būtu tatārus izvilināt uz klaja lauka un tā radīt sev zinā-

mas priekšrocības. Bet viņa brālis Kristofors Šenkenbergs ne-

gribēja no tā ne dzirdēt un nosauca savu brāli Ivo un citus

par gļēvuļiem, un pirmais, pārdumjā drošsirdībā, kopā ar dažiem

citiem sāka uzbrukumu. Pārējie, to redzēdami, sekoja viņam,
dzina tatārus divas reizes līdz Vezenbergas vārtiem un noga-

lināja vairāk kā 50 cilvēku. Tatāri un krievi ļoti brīnījās par

mazā pulka lielo drošsirdību un domāja, ka krūmos paslēpu-
šies papildu spēki. Kad otrā sadursmē viņiem izdevās sagū-
stīt vienu no Ivo ļaudīm, kuru piespieda izteikt, ka nekādu pa-

80 Mēris Rīgā.
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liga spēku nav, tad krievi un tatāri uzbruka kopīgi un ielenca

Ivo ļaudis. Kad Ivo to pamanīja, tad sākās vispārīga bēgšana.
Kristofors šenkenbergs negribēja krist gūstā; viņš cīnījās va-

ronīgi līdz beidzamam acumirklim. Ivo ievainoja un sagūstīja
kopā ar citiem 59 vīriem, no kuriem dažus Vezenbergā nokāva,
dažus iemeta torņa cietumā, no kurienes viņiem izdevās brī-

nišķīgā kārtā izbēgt. Pēc dažām nedēļām viņi ieradās Rēvelē.

Ivo šenkenberga sagūstīšana sacēla krievu sirdīs, Krievijā un

Livonijā, tādu prieku un līgsmību, itkā būtu sagūstīts kāds ze-

mes firsts. Drīzi pēc tam krievi viņu kopā ar 30 citiem gū-
stekņiem aizveda uz Pliskavu pie ilelkņaza, kur viņš par savu

atsvabināšanu solīja krieviem izdot 3 sagūstītos bajārus. Bet

tādu apmaiņu nepieņēma, un Ivo kopā ar citiem nogalināja brie-

smīgā kārtā, rēveliešiem par lielām bēdām. Kauja pie Vezen-

bergas ar tatāriem notika 27. jūlijā 1579. gadā.
27. jūlijā krievi un tatāri pārcēlās pār Daugavu no Rīgas

biskapijas starp Koknesi un Lielvārdi, un iebruka nakts laikā

Kurzemē. Viņi piepeši uzbruka kurzemnieku nometnei, kur no-

galināja un saņēma gūstā vairāk kā 60 muižnieku un vienkāršu

kareivju, šādu kaunu viņi piedzīvoja pelnīti, jo nebija izlikuši

ne sargu posteņus, ne griezuši vērību uz izlūku brīdinājumiem.

1579. gadā, kad lielkņazs atteicās vest sarunas ar ķei-
zariem un ķēniņiem attiecībā uz Livoniju, ko viņš līdz šim

bija darījis, un arī pamiera sarunās starp Krieviju, Zvie-

driju un Poliju nemaz neminēja Livoniju un arī neatļāva ne-

vienam domāt kaut ko iesākt ar Livoniju, lielkņazs sevišķi bija

izkāmējis pēc Rēveles, kuru viņš daudz gadus bija apkarojis,

un neraugoties uz visu viltību, intrigām un savu spēku nekā ne-

bija panācis, bet tikai mantojis kaunu un skādi. Tādēļ viņš bija
nolēmis šinī gadā pats personīgi apmeklēt Rēveli un izlietot

beidzamos spēkus. Smagā artilērija jau ziemu bija atvesta no

Maskavas uz Pliskavu. Ar Krimas tatāriem bija nopirkts pa-

miers uz vienu gadu par lielu sumu zelta, šinī pamiera gadā

lielkņazs gribēja izdarīties ar Rēveli un ar citām Livonijas pil-

sētām, pilīm un zemēm. Krievi, Kazaņas un Astrachaņas ta-

tāri, un viss cits, ko tikai lielkņazs varēja savākt kara vaja-

dzībai, tapa sūtīts uz Livonijas robežu, uz Pliskavu, kur jūnija
mēnesī gribēja ierasties pats lielkņazs un izvest galā savu no-

domu. Bet ar Dieva gādību, jaunievēlētais Polijas ķēniņš un

Lietavas lielkņazs, Stefans Batorijs, Semigradas kņazs, kopā
ar Zviedrijas ķēniņu uzsāka karu pret krieviem. Lielākā daļa

81 Kauja ar tatāriem pie Vezenbergas. Šenkenberga sagūstīšana.
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Livonijas iedzīvotāju šiem abiem ķēniņiem viņu valdīšanas sā-

kumā neuzticējās un necerēja, ka viņam izdosies savaldīt Ma-

skavas lielkņazu. Arī lielkņazs bija tādās pat zemās domās par

viņiem un, skatīdamies uz viņiem ar nicināšanu, nedomāja,
ka tie varētu viņu uzvarēt. Kad nu abi teicamie ķēniņi tajā

pašā laikā, kad lielkņazs bruņojās pret Livoniju Pliskavā, uz-

sāka kara gājienu, tad lielkņazs pārtrauca bruņošanos. Polijas

ķēniņš atņēma krieviem lielo pilsētu un cietoksni Polocku, kur

dabūja galu daži tūkstoši krievu. Pēc tam poļi ieņēma ar joni

Sokoļu pili, kur krita 4000 krievu, labāko kareivju, un daži ievē-

rojami kņazi; gūstā krita arī daudzi tūkstoši kareivju. Sep-
tembra mēnesī Stefans Batorijs ieņēma Kosjanas, Krāsnij as,

Sussas, Sitnas un Turovļas pilis. Pēc šo piļu ieņemšanas viņš
devās dziļāk krievu zemēs un izpostīja Smoļenskas, Čerņigovas
un Siverskas apgabalus, līdz pat Storodubam, nodedzināja
daudzas pilsētas un sādžas un aizveda lielu skaitu cilvēku un

lopu. Kad lielkņazs redzēja Polijas ķēniņa nopietnību un viņa
varu, viņš sāka domāt par piekāpšanos un vest miera sarunas

ar Polijas ķēniņu. Tajā pašā laikā, augusta mēnesī, ieradās

Rēvelē no Zviedrijas liels karaspēks, jātnieki un kājnieki, un

daudz artilērijas. 29. augustā karaspēks devās no Rēveles uz

Narvu. 6. septembrī 150 jātnieku atdalījās no karaspēka iz-

lūkošanas nolūkā zem Joakima Grēves vadības. Viņi satika

kādu tatāru nodaļu, un nezinādami tās lielumu, uzbruka vi-

ņai. Tatāru nodaļa ielenca viņus, pa daļai nogalināja, pa daļai

saņēma gūstā. Joakims Grēve ar sešiem karavīriem, kājām,

pa krūmiem un izcirtumiem, ar lielām grūtībām izglābās. Šinī

vasarā bija neparedzēti slapjš laiks. Piecu nedēļu laikā ne triju
dienu nebija bez lietus. Lietus lija dienu un nakti, tā ka ka-

reivjiem un iedzīvotājiem bija pavisam nospiests gara stāvoklis.

1579. gadā, 18. augustā, Krimas chana sūtņi, nākdami caur

Lietavu un Prūsijas Kenigsbergu, ieradās Stokholmā. Viņi at-

veda ķēniņam kā dāvanu 2 kamieļus un vienu staltu zirgu un

lūdza neslēgt mieru ar krieviem, šāda sūtniecība Stokholmā

vēl nebija redzēta. Tatāru ierašanās sakrita ar liela mēra iz-

celšanos Stokholmā un visā Zviedrijā. īsā laikā Stokholmā vien

nomira 12.000 un daži simti ļaužu.
13. septembrī zviedri aplenca Narvu. Visā Livonijā, se-

višķi Rēvelē, valdīja liels prieks. Prieki drīz pārvērtās bēdās,

82 Stefans Batorijs atņem krieviem pilis un zemes.

83 Slapja vasara.
84 Tatāru sūtniecība Stokholmā.
88 Mēra epidēmija Zviedrijā.
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jo Narvas karagājiens un aplenkšana beidzās pavisam nelai-

mīgi. Divu nedēļu aplenkšanas laikā zviedriem gadījās dažādas

likstas: 1) lietainais laiks tā mocīja karavīrus, ka pat drēbes

sapuva uz kauliem, 2) admirālis nepienāca laikā ar saviem ku-

ģiem, ar artilēriju un proviantu, tā ka no bada nomira vairāk

kā 1500 kareivju, 3) tatāri arī kavēja provianta un barības

piegādāšanu no ienaidnieka zemes. Visi zviedru pasākumi pret
tatāriem palika bez sekmēm, jo tatāri katrreiz bēga, kad zvie-

dri viņiem uzbruka. Bet kad zviedri atgriezās nometnē, tad

viņi atkal mācās virsū. Bads un bēdas ņēma virsroku, un zvie-

dri bija spiesti septembra mēnesī atstāt Narvu. Visi viņu no-

lūki galīgi izgaisa.
Zviedru atpakaļgājienam tatāri neatlaidīgi sekoja, un dau-

dzus kareivjus, kuri slimības un bada dēļ bija nonīkuši un ne-

varēja tikt karaspēkam līdz, nogalināja. Daudzi ceļā arī no-

mira, un neviens viņus neapraka. Tatāri paņēma tādā ceļā arī

daudzuskara vāģus ar zirgiem. Virijas zemnieku puiši, redzē-

dami, ka tatāriem tik labi sokas, pievienojās tatāriem un pa-
lika pie viņiem, tā ka zemnieki sūdzējās, ka nevarot dabūt ne-

viena kalpa.
Tatāri apmetās pie Jaunās muižas, 6 jūdzes no Rēveles.

Viņi galīgi izpostīja apkārtni un visu Hariju. Vecākus ļaudis

viņi nogalināja, bet jaunākos aizveda gūstā. Tatāri medīja

ļaudis pa krūmiem un izcirtumiem kā plēsīgus zvērus. No de-

dzināšanām viņi atturējās, lai ļaudis neredzētu, no kurienes

viņi nāk un uz kurieni dodas.

Nopostījuši Hariju, tatāri devās uz Vīku, atsvabināt Hap-
salas pili, kuru bija aplenkuši zemnieki, cerībā, ka izdosies

Narvas ieņemšana. Pils bija tā apdraudēta, ka krievi sauca

tatārus palīgā.
Šos tatārus varēja viegli noveikt, ja tikai zviedriem, ne-

laimīgās Narvas aplenkšanas dēļ, nebūtu zudusi visa drošsir-

dība. Gadu iepriekš zviedriem nebija grūti ar maziem spēkiem
uzmeklēt krievus pie Cēsīm, vairāk kā 50 vācu jūdžu attālumā.

Tagad neUeļa tatāru nodaļa vajāja zviedrus, kas tatāriem tā-

dēļ labi pavedās, ka zviedri pēc grūtās Narvas aplenkšanas bija
pavisam noguruši.

Kad tatāri bija atsvabinājuši Hapsalas pili, viņi Vīkā, tā-

pat kā Harijā, izdarīja briesmīgas laupīšanas un saņēma gūstā
daudz ļaužu, neraugoties uz to, ka Vīka bija viņu pavēlnieka
zeme. Drīz pēc tam, kad tatāri no Vīkas un Harijas bija aiz-

gājuši uz Rīgas biskapiju, un nabagi zemnieki bija atkal no

biezokņiem un krūmiem saradušies savos ciemos, pa to pašu
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ceļu no Vezenbergas nāca otra krievu un tatāru nodaļa, kura

atkal savkārt uzbruka zemniekiem un atkal daudzus ar sievām

un bērniem aizveda gūstā. Nelaime pēc nelaimes piemeklēja
Hariju. Tas bija 1579. gada oktobrī.

1580. gadā, 25. jūlijā, Livonijā un arī Jervē piepeši sacēlās

briesmīgs negaiss ar pērkoni, zibeņiem un krusu, itkā debess un

zeme ietu bojā. Krusa bija tik liela, ka visi sējumi jūdzēm tāļu

ap Vitenšteinu bija iznīcināti, un lauki izskatījās tā, itkā nemaz

nebūtu apsēti. Krūmos un uz lauka bija nosisti putni un meža

zvēri, kurus zemnieki vāca pārtikai. Kad zemnieki nonesa da-

žus zaķus un rubeņus Vitenšteinas kareivjiem, kā saviem kun-

giem, tad viņi tos nepieņēma un teica, ka nepieklājoties ēst to,
ko Dievs nomaitājis. Pēc šī lielā negaisa Livonijas zemnieki

un krievi izplatīja dažādas baumas par parādībām, kuras itkā

redzētas negaisa laikā.

1580. gada jūlijā Polijas ķēniņš pa otram lāgam ielauzās

Krievijā un 5. septembrī ieņēma pilsētu un pili Veļikijeluki, kur

nogalināja daudz, tūkstošu cilvēku. Tajā pašā dienā krita arī

Nevelēs, Veličnas, Usviatu un Zavolocjas pils.

Tajā pašā laikā Zviedrijas ķēniņš, neraugoties uz to, ka mē-

ris vēl plosījās, sarīkoja lielu karaspēku un devās uz Krieviju, lai

aplenktu Keksholmas pilsētu. Zviedru karaspēkam pievienojās
arī Ansis Vachmeisters ar savu Rēveles vācu bruņnieku no-

daļu. Par virspavēlnieku bija iecelts Eikholmas brīvkungs un

bruņnieks Pontuss Delagardijs. Viņam piekomandētie galve-
nie virsnieki bija: Hermanis Flemings.no Vilijas, Jirģens Bojs
no Ginas un Kārlis Heinrichsens no Kankas.

1580. gada rudenī, oktobra un novembra mēnesī, bija atkal

Livonijā redzama komēta. Ap Mārtiņiem vispirms Rēvelē, tad

arī visā zemē, izcēlās vēl nepieredzēta epidēmija, kura uzbruka

ātri un īsā laikā nolaupīja lielu skaitu ļaužu. Nebija nevienas pil-

sētas, pils, ciema un lauku mājas, kur nebūtu saslimuši jauni un

veci. Visas ielas un tirgus laukumi Rēvelē bija tukši no ļau-
dīm; tāpat arī visi lauku ceļi. Dažas dienas Rēvelē dievkalpo-

jumi nenotika. Dažos ciemos nebija neviena vesela cilvēka, kas

varētu pabarot lopus, tā ka izsalkušo lopu bļaušana bija dzir-

dama dažas dienas no vietas. Domāja, ka šī slimība uzbrukusi

tikai Livonijai, bet vēlāk izrādījās, ka viņa piemeklējusi visu

pasauli, pat Turciju un tatāru zemes, un visu kristīgo pasauli.
Šī slimība Rēvelē ilga no Mārtiņiem līdz Jaunam gadam.

M Komēta. Liela epidēmija Livonijā.
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1580. gada 4. novembrī Zviedrijas ķēniņš atņēma krieviem

Keksholmas pilsētu un pili ar apkārtējām zemēm, veselu kņa-
zisti. Tā kā zviedri no agrākiem laikiem jau zināja, ka šai pil-
sētai, kura atradās starp ūdens bagātām un straujām upēm

un pret uzbrukumiem bija labi nocietināta ar krastu dambjiem
un blanka mājām, ar smagiem lielgabaliem nekā nevar pada-

rīt, tad viņi apšaudīja pilsētu ar kvēlošām bumbām, kuras drīz

vien aizdedzināja pilsētu, tā ka no dzēšanas nebija neko domāt.

Krievi un viņu sievas metās ūdenī un noslīka. Pa panikas laiku

zviedri nogalināja vairāk kā 2000 cilvēku. Keksholmas vai-

vads, redzēdams zviedru nopietnību, lielās bailēs atdeva zvie-

driem savu koka pili, kura atradās netālu no pilsētas. No

zviedriem viņš izdabūja sevim un garnizonam atļauju aiziet uz

Krieviju, šo vaivadu sauca Ataļuku Krāsniņu*).

Tajā pašā laikā zviedri un Rēveles kareivji, lauku muiž-

nieki**) un zemnieki, aplenca Pādisas pili, zem virsnieka Di-

driķa Anrepa un Arensa Asserna vadības. Pādisas pils ir vis-

tuvākā pils pie Rēveles, tikai 6 jūdzes tāļu? Tādēļ arī krievi

šo pili tā nostiprināja, ka viņu ar apšaudīšanu nevarēja ieņemt,
bet krieviem viņa noderēja kā pastāvīgs bubulis pret Rēveli.

Bija izspiegots, ka pilī pārtikas līdzekļu maz. Tādēļ minētais

karaspēks domāja ieņemt pili ar ilgu aplenkšanu, kura vilkās

visu vasaru līdz Jaunam gadam. 14. novembrī karaspēks mē-

ģināja ieņemt pili ar joni, jo atkritušie krievi ziņoja, ka pilī
liels bads. Vācu un zviedru landsknechtu un zemnieku krita ap

100 vīru. Tomēr zviedri negribēja padoties un turpināja ap-

lenkšanu. Kad krievi redzēja, ka zviedri neiet prom, tad daudzi

no viņiem nakts laikā pārgāja pie zviedriem un paziņoja, ka

pils liela bada dēļ ilgi nevarēs turēties, ka daudz krievu jau no

bada nomiruši, ka pilī atrodas daudz slimu no bada un kādas

epidēmiskas slimības, kura beidzas ar ātru nāvi. Beidzot Ansis

Erichsens no Binkalas, tā laika Rēveles gubernators, ap Ziemas

svētkiem ieradās pie Pādisas pils un nosūtīja taurinieku pie

pils vaivada, lai paziņotu, ka gubernators grib uzsākt sarunas.

Šo taurenieku vaivads aiz lielas pārgalvības nošāva. Tagad pie
zviedriem ieradās daži ievērojami bajāri un virsnieki ar mācī-

tājiem un ziņoja, ka pilī apēsti ne tikai zirgi, suņi un kaķi ar

visām iekšām, bet ari zirgu ādas, zābaki un kurpes un sedlu

*) Varbūt Ataļuks — Ordalions?

**) Landsaten vam Adel — pie ordeņa nepiederīgie muižnieki.

87 Rēvelieši aplenc Pādisas pili.
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āda. Arī no kaltētiem salmiem un siena, miltos saberztiem,
tiekot vārīta biezputra, kura izpildot maizes vietu jau ilgāku
laiku. Daži no vienkāršiem kalpiem nogalinājuši 6 gadus vecu

zēnu un paslepus apēduši. Tāpat apēsti arī 2 nomiruši bērni.

Tādēļ zviedri nolēma vēl reiz uzbrukt pilij ar joni. Kad bija

pieslietas pie mūriem trepes, krievi paši palīdzēja vilkt viņas
augšā un kāpt pa trepēm lejā. Šos krievus tad arī saudzēja, jo

viņi bija galīgi izbadojušies un 13 nedēļu laikā nebija maizes

ne redzējuši. Tos, kurus landsknechti un zemnieki atrada pilī,
visus nogalināja; starp viņiem arī vecāko vaivadu Dānieļu

Čigačovu. Jaunāko vaivadu Miķeli Sieku aizveda uz Rēveli

cietumā, lai varētu no viņa dabūt vajadzīgās ziņas. Tas no-

tika 28. decembrī 1580. gadā. Minētā „ātrā epidēmija" pār-
gāja arī uz nometni, kur saslima visi karavīri. Ja krieviem

būtu bijuši 60 jātnieki, viņi būtu atsvabinājuši pili, bet epidē-

mija bija uzbrukusi arī viņiem, kā arī poļu karaspēkam.

Pēc Pādisas pils ieņemšanas karaspēks no ilgās aplenk-
šanas un slimības* bija pavisam noguris. Krievu stāvoklis ne-

bija labāks. No Jauna gada līdz gavēņa vidum Igaunijā iz-

skatījās tā, itkā būtu pilnīgs miers. Notikās tas, ko vismazāk

bija Livonijas iedzīvotāji un krievi gaidījuši: zviedri bija iz-

veikuši nepieredzēti grūtu kara gājienu no Vīborgas līdz Vezen-

bergai, noiedami apmēram 50 jūdžu ar kompasa palīdzību pa

sauszemi un jūru, kura starp Somiju un Livoniju bija aiz-

salusi. Nonākuši Livonijā, zviedri tūlīt steidzās uz Vezenbergu

un aplenca pili 20. februārī 1581. gadā. Simtu krievu strēl-

nieku, kuri no tuvākām pilīm steidzās Vezenbergai palīgā, viņi
pa daļai sagūstīja, pa daļai nogalināja. Virspavēlnieks Pontuss

Delagardijs un vācu br uņnieku virsnieks Ansis Vacbtmeisters

gluži negaidot ieradās Rēvelē pēc smagiem lielgabaliem, pro-

vianta un Rēveles karaspēka. Kamēr smagos lielgabalus pa

slikto, 15 jūdzes garo ceļu veda uz Vezenbergu, Pontusam un

citiem virsniekiem zuda pacietība gaidīt, un viņi nolēma izmē-

ģināt savu kara laimi ar lauku lielgabaliem, kurus bija atveduši

no Somijas. Kad daži gūstekņi un paši zviedri bija uzmetuši

skanstes, tad 1. martā lielgabalnieki sāka apšaudīt ar kvēlošām

bumbām stipro koka priekšpili, kur tūlīt izcēlās liels uguns-

grēks, tā kā no dzēšanas nebija neko domāt. Pret vakaru

liesmas bija tik gaišas, ka 14 jūdžu tālumā bija redzamas uz

visām pusēm, jo pils atradās diezgan augstā kalnā. Krievi šo

koka pili bija cēluši vecai akmeņu pilij par aizsargu. Viņa bija

88 Zviedru gājiens no Vīborgas pa ledu uz Vezenbergu.
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loti plaša, tā ka tur varēja mitināties vairāki tūkstoši kareivju.
Viņa bija celta no biezām blanku mājām, aizsargu sētas un

augstiem koka torņiem, plašām galerijām, kuras savukārt bija
celtas no resniem baļķiem. Blanku mājas un aizsargu sētas

bija pildītas ar akmeņiem. Ap kalnu visapkārt stiepās mūris.

Visi šī ierīce nebija sagraujama pat ar viena varena vald-

nieka artilēriju. Tādēļ arī Zviedrijas ķēniņš 74. gadā ar savu

vareno vācu, zviedru un skotu karaspēku, ar daudziem liel-

gabaliem 12 nedēļu laikā nekā nebija varējis izdarīt. Bet tagad

šaujot ar kara mākslas jauninājumu, kvēlošām bumbām, pusr-

dienas laikā lieta bija darīta. Krievi redzēdami, ka uguni ne-

varēs* savaldīt, aizdedzināja arī otrā pusē dažus torņus, blanku

mājas un dzīvokļus, lai zviedri tur neiemitinātos, kā arī lai

būtu brīvs skats uz apkārtni, jo viņi bija nodomājuši aizsar-

gāties vecajā vācu pilī. Pa to laiku atveda smagos lielgabalus,

„mūru lauzējus", kurus visā steigā uzstādīja un iesāka apšau-
dīšanu uzbrukumam. Stefans Feodorovičs Saburovs izsūtīja no

pils kādu krievu un lūdza sākt vest miera sarunas.



X. daļa.

Šaušana tapa pārtraukta, un iesākās miera sarunas. Pēc

īsām sarunām krieviem atļāva brīvi aiziet no Vezenbergas pils.
Krievi aizgāja, un zviedri ieņēma pili 4. martā 1581. gadā. Vai-

rāk kā tūkstots vīriešu, sieviešu un bērnu aizgāja no pils uz

Krieviju, Gājiena priekšgalā viņi nesa elka dievu bildes, kuras

bija gleznotas uz koka tāfelēm. Zviedri pilī atrada lielus da-

žādas labības krājumus, daudz lielgabalu, pulvera un ložu.

No Vezenbergas zviedri devās uz Tolsburgu, kura atrodas

jūrmalā pie skaistas ostas, trīs jūdzes no Vezenbergas. Tols-

burgas krievi, izdzirduši, ka viņu galvenā pils Vezenbergā kri-

tusi, tūlīt padevās 8. martā. Tā kā ziemas ceļš sāka piepeši

jukt, un ar smagiem lielgabaliem grūti bija tikt uz priekšu,
tad zviedri izmantoja gadījumu un pa ledu visā steigā devās

uz Somiju.

Vezenbergas un Tolsburgas pilī tapa novietots karaspēks,
un tagad sākās laupīšanas no divām pusēm. Zviedri laupīja
tos zemniekus, kur; pēc viņu domām bija krievu draugi, un

Narvas, Tērbatas un Vitenšteinas krievi atkal tos, kuri turējās
zviedru pusē. Nekas cits neatlika, ka turēties pa draugam kā

vieniem, tā otriem. Tomēr krievi zemniekus turēja aizdomās, ka

viņi vairāk turas zviedru pusē, kādēļ krievi bez atlaidās mocīja

nabaga zemniekus.

Livonijas zemniekus visā Tērbatas biskapi jā, Alūksnes,
Vilandes un daudz citos apgabalos, kurus bija ieņēmuši krievi,

viņi visādi spaidīja. Ne labāk uzvedās pret zemniekiem arī

Rīgas biskapijas kungi, Kurzemes muižnieki, poļi un leiši. Zem-

nieku lielākie ienaidnieki bija paši zemnieki un apkārtstaiguļi,
kuri bija nodevušies laupišanai un tapuši pavisam kareiviski.

Viņi zināja tekas pa krūmiem un izcirtumiem labāk nekā īstie

kareivji. Nevar nemaz aprakstīt, kādas laupīšanas izdarīja šie

Harijas zemnieki ar zviedru atļauju un bez atļaujas, ziemā un

vasarā, dažus gadus no vietas, visā Igaunijā līdz Peipusam un

Alūksnei. Patiešām Livonija šinī laikā no pašu ļaudīm, vāciem

89 Zemnieki nododas laupīšanām.
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un nevāciem un citām svešām tautām, neņemot vērā to, ko bija
izdarījuši jau krievi pa kara laiku, bija tā izslaucīta, ka daudz

vietās nebija ne lopu, ne cilvēku palicis pāri.
Zemnieku izlaupīšanas lietu daudzkārt jo dzīvi pārrunāja

Rēveles pilsoņi. Vieni teica, ka neesot pareizi, ka vienai

nieku daļai un apkārtstaiguļiem dodot tādu vaļu laupīt zem-

nieku mantu un postīt zemi. Ja šie nabaga ļaudis tagad krievu

apakšnieki, tad viņi spiesti uz to; viņi labāk gribētu būt zem

vācu valdības. Ja būtu miers jeb nabaga zemniekiem nekā vairs

nebūtu ko atņemt, tad apkārtstaiguļi un laupītāji-zemnieki droši
vien laupītu un nogalinātu pilsoņus, tā ka neviens pilsonis ne-

drīkstētu uz laukiem rādīties veikala darīšanās. Otri apgalvoja,
ka lieta neesot tīk ļauna un zemnieku karam esot arī savas

labāspuses, jo krievus atturot no uzbrukšanas Rēvelei, un tagad
viņi vairs neuzdrošinoties rādīties pilsētas tuvumā, kā tas bijis

agrāk, kad pastāvīgi skanējis briesmu signāls un pilsētas gar-
nizons nekā viņiem nav varējis padarīt. Bez tam zemnieki ga-

līgi esot iznīcinājuši krievu posteņus, kuri traucēja pārtikas

līdzekļu piegādāšanu pilsētai. Nodarīti krieviem zaudējumi arī

cilvēku ziņā, jo daudzi gūstekņi atvesti pilsētā, no kuriem varot

dabūt vajadzīgās ziņas, kas senāk nav bijis iespējams pa visu

kara laiku. Zemnieki esot apgādājuši Rēveli ar lētiem lopiem.
Ja viņi atņemti citiem zemniekiem, tad tomēr tas noticis krievu

ieņemtā apgabalā. ļDaudzkārt zemnieki nolaupījuši lopus arī

no krievu pilīm un atdzinuši uz Rēveli, tā ka krieviem nav pa-

licis pat nevienas govs, un esot tak labāk, ka pilsoņi izmantojot
krievu lopus, nekā krievi paši. Zemnieku nopelns esot tas, ka

visa Igaunija līdz Peipusa ezeram maksājot nodevas Zviedrijas

ķēniņam un krieviem padotie zemnieki esot spiesti ņemt no

zviedru valdniekiem miera grāmatas. Beidzot šie zemnieki-karo-

tāji neprasot nekādas atlīdzības. Zemnieki kādu laiku atradās

cieņā, bet beidzot šī cieņa zuda. Kad zemnieki, kuri atradās

zem krieviem, bija izlaupīti un pārējiem bija zviedru valdības

miera grāmatas, un krievi savās pilīs uzmanījās labāk kā agrāk,
tad laupīšanas neienesa daudz. Bet zemnieki, pieraduši pie lau-

pīšanām, vēl vienmēr lūdza valdību pēc laupīšanas atļaujām,
kuras vairs negribēja dot. Kad laupīšanas galīgi bija noliegtas,
zemnieki tomēr nemitējās salasīties baros un paslepus, dienu

un nakti, uzbruka tiem, kuriem bija miera grāmatas gan mā-

jās, gan uz ceļa, un atņēma visu viņu nabadzību. Zviedru val-

dība lika dažus pakārt, bet laupīšanas tomēr nemitējās. Pa

laupīšanu laiku ļaudis bija pieraduši pie izšķērdības un slin-

kuma, tā kā tagad negribēja vairs godīga darba strādāt Pil-
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soņiem un amatniekiem nebija viegli atrast strādniekus un

mācekļus.

Igaunijas muižnieki un Rēveles 1pilsoņi, salīdzinot ar zem-

niekiem uz laukiem, atrazdamies pilsētā zem aizsardzības, bija
daudz labākā stāvoklī, bet viņiem arī bija savas nelaimes. Muiž-

niekiem krievi bija atņēmuši visas muižas; labākās mantas un

skaidra nauda zeltā un sudrabā, — viss tas bija iztērēts pa ga-
riem gadiem. Pie tirgotājiem nebija vairs kredīta un tagad
nācās ciest lielu trūkumu. Arī pilsoņi bija nonākuši tik tāļu,
ka sāka trūkt dienišķas maizes. Labākās mantas bija iztērētas

un pirkšanas spēju no vācu kuģiem nebija nekādu. Atnāku-

šiem kuģiem bija jādodas atpakaļ ar visu kravu, par lieliem

sirdsēstiem Rēveles tirgotājeim. Tirgošanās un visādi veikali

šinījbagātā tirdzniecības pilsētā bija apklusuši.

ļ Pa gariem kara gadiem naudas vērtība bija noslīdējusi

zerrm. Beidzot par vienu marku, kura labos laikos maksāja
9 Lībekas šiliņus, tagad deva tikai 2 šiliņus. Nepilngadīgu bērnu

mantojumi zaudēja savu agrāko vērtību, palīdzība nabagiem

samazinājās un mācītāju algas pazeminājās. Mācītāju, skolo-

tāju un skolnieku skaits arī tapa-mazs. Lepnas pilsoņu mājas,
kuras labos laikos maksāja 2000 dālderu un vairāk, tagad vēr-

tēja augstākais uz 500 dālderu. Nabadzība un rūpes muiž-

nieku un pilsoņu starpā tā pavairojās, ka viņu bērni kopā ar

zemniekiem Liels pazeminājums viņiem

bija arī tas,"Tca^nevācu~zemnieks, ar kuru labos laikos neviens

nebija sagājies, tagad bija viņu virsnieks, zem kura vadības

viņi izdarīja laupīšanas gan jāšus, gankājāmJ Arī dažas muiž-

nieku un pilsoņu meitas no ievērojamākām aJimtām apprecēja
ne tikai nabadzīgus bruņniekus un vienzirdzniekus, bet arī vēl

citus zemākus ļaudis, kas labos laikos nebūtu nekad noticis.

Un viss tas lielās nabadzības dēļ. Muižnieku un pilsoņu sievas

bija spiestas darīt tādus smagus darbus, no kuriem labos laikos

viņu kalpones būtu atteikušās.

Visu šo es rakstu ne izsmiekla un pazemināšanas dēļ, bet

par laipnu brīdinājumu un kristīgu atgādinājumu visām nā-

kamām audzēm, ka labklājībā nav jāaizmirst visā dievbijībā
nodrošināties nākamām dienām, lai nenonāktu tādā stāvoklī,
kādā šie labie ļaudis gluži negaidot bija nokļuvuši ilgo karu

laikā.

Jāmin arī Livonijas gūstekņu stāvoklis Krievijā, cik mums

par viņu zināms. Lai būtu tas cik grūti, tomēr jāsaka arī, ka

flo Liela nabadzība pilsoņu un muižnieku starpa.
61 Livonijas gūstekņi Krievijā.
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daudzi tūkstoši cilvēku, muižnieku, pilsoņu, kareivju, zemnieku,
sievu, jaunavu, bērnu, kalpu, meitu un dažādu ļaužu ir dabū-

juši galu šinī karā. Sievas uz grūtām kājām un zīdaiņi tapa
pamesti uz ceļa par barību plēsīgiem zvēriem. Daži tūkstoši

tapa aizvesti uz Maskavas un tatāru zemēm, kur viņi smaka brie-

smīgos cietumos un izpildīja grūtus darbus līdz savam mūža

galam. Daudzus no viņiem pārkrktīja, daudzi labprātīgi kri-

stījās, cerēdami iegūt tirānu labvēlību un žēlastību. Nav zi-

nāms, cik daudz tūkstošu Livonijas gūstekņu noslīcināts, cik

daudzi šauti un sadedzināti, cik nomiruši badā cietumos* un kā

suņi aizvezti aprakšanai. Daudzas sievas un jaunavas bija spie-
stas tapt par krievu konkubīnēm un dzīvot ar šiem mežoņiem
kauna pilnu dzīvi.

Nevar atstāt neminētu to gūstekņu stāvokli, kuri 1579. gadā
atradās Tērbatas cietumā. Šis cietums visos laikos uzskatīts

par mazāko ļaunumu, jo šeit varēja būt tuvāk Livonijai un ne-

bija jāmēro garais ceļš uz Maskavu. Šinī cietumā bija ieslo-

dzīti daži muižnieki un nabadzīgākie bruņnieki, skaitā 30. Tel-

pas bija tik mazas, ka bija jābaidās, ka cits citu nenospiež.
Bads bija tik liels, ka gūstekņi daudzkārt izlūdzās no krieviem

kaulus, kuri gulēja uz ielas un mēslu čupās, grauza viņus kā

suņi un tā apmierināja izsalkumu. Kad spainis, kurā gūstekņi
izdarīja savas dabiskās vajadzības, bija pilns, tad viņi rāvās

ap spaini, jo katrs viņu gribēja iznest ārā, lai dabūtu ieelpot

svaigu gaisu un izlūgties no krieviem kādu dāvānu. Lielu žēla-

stību parādīja krievi, ja atļāva gūstekņiem, sakaltiem pa divi

ķēdē, staigāt pa pilsētu un nabagot maizi sev un citiem. Daži

gūstekņi mira tādās bada mokās, ka miršanas brīdī sauca pēc

maizes, bet kad maizi pasniedza, tad nevarēja vairs ēst un no-

mira tāpat ar maizi Gūstekņi jiebija vis vienkārši ļaudis,
bet gan muižnieki un bruņnieki. Dažus no šiem gūstekņiem

izpirka, daži nakts laikā izlauzās no cietuma, un pārkāpuši pār

mūriem, nonāca Rīgā un Rēvelē. Kurus ceļā noķēra, noveda uz

Tērbatu un briesmīgā kārtā nomocīja. Starp viņiem bija arī

Heinrichs Vulfs no Ertenes.

1581. gadā, 3. martā, kāda nabaga sieva Stokholmā dzem-

dēja 5 dzīvus bērnus: 2 puisēnus un 3 meitenes, kuri visi bija

pilnīgi veseli. Viņi tapa nokristīti, bet pēc kristībām māte un

bērni cits pēc cita nomira.

TAjā pašā gadā, jūnija mēnesī, Zviedrijā ieradās otrreiz

tatāru sūtņi, kuri ziņoja, ka viņu ķēniņš esot iebrucis Krievijā
un nogalinājis un aizvedis gūstā vairāk kā 40.000 cilvēku. Šo

ziņu apstiprināja arī daži krievu gūstekņi un papildināja vēl
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ar to, ka Rjazaņas kņaziste esot tā izpostīta, ka palikusi tikai

melna zeme.

14. jūlijā notika Rēvelē 2 nelaimes: agrā rīta stundā no-

krita no pils vaļņa liels gabals un ap pusdienu izdega puse
doma un vairāk kā 30 māju nodega līdz pamatiem.

Pēc tam, kad Livonija bija galīgi izpostīta un krievi glū-

nēja arī uz pārējām pilsētām un zemēm, un visu ķeizaru un

ķēniņu iestāšanās par Livoniju nekā nelīdzēja, daudzi Livoni-

jas dižciltīgie un vienkāršie ļaudis šaubījās, vai krievus jel kād-

reiz varēs izdzīt no zemes. Kad spaidi un briesmas bija vislie-

lākās, tad Dievs rādīja ceļu un līdzekļus, kā izdzīt krievus no

Livonijas, kuri viņu ieņemdami tik zemu bija to vērtējuši,
ka tagad viņa bija jāatstāj ar jo lielu kaunu. Zviedrijas un

Polijas ķēniņš uzbruka Krieviem pa sauszemi un jūru ar lielu

nopietnību un tā pazemoja viņus, ka viņi to nevarēs aizmirst

uz mūžīgiem laikiem.

1571. gada vasarā no Zviedrijas Rēvelē un Narvā ieradās

liels karaspēks. Pirms šī karaspēka ierašanās Kārlis Heiīnrich-

sens no Kankas, zviedru karaspēka feldmāršāls, ar dažām zvie-

dru kareivju nodaļām un Anša Vachtmeistara bruņniekiem de-

vās uz Vīku, lai ieņemtu Hapsalu, Lodes, Leales un Fīķe es pili
un visu Vīku. Tajā pašā laikā dažas zviedru un viena Rēveles

vācu kareivju nodaļa, un dažas bruņnieku nodaļas tapa nosū-

tītas uz Vitenšteinu, lai aplenktu pils apkārtni pirms rudzu

pļaujas un tā atņemtu pilij svaigus rudzus, šo minēto nodaļu
virsnieki bija: Jānis Koškuls no Purilas un Merksas, Kaspars
Tīzenhausens no Zalcas un Kidas. Rudenī nosūtīja uz Pērnavu

dažas zviedru kareivju un vienu lauku muižnieku nodaļu zem

Kadiles Reinholda Nirota vadības, lai aplenktu pili.
Tajā paša vakarā no Lībekas Rīgā ieradās daži tūkstoši

vācu kareivju ar virsnieku Nelfijas Jirgenu Farensbeku, kuri

devās tālāk uz Poliju. Polijas ķēniņš ar lielu karaspēku, sa-

stāvošu no poļu, lietuvju, ungāru un vācu karaļaudīm, aplenca
Pliskavu Marijas ieņemšanas dienā.

Tajā pašā laikā daļa poļu un Rīgas kareivju aplenca Liel-

vārdi un īsā laikā ieņēma viņu. Tas pats karaspēks devās uz

Aizkraukli, un pēc dažu nedēļu aplenkšanas krievi bija spiesti
bada dēļ atdot pili.

1581. gada 22. jūlijā Kārlis Heinrichsens ieņēma Lodes

pili. Neviens nedomāja, ka varēs ieņemt šo diezgan stipro

pili tik viegli, ar nedaudz lielgabaliem un mazu karaspēku.
Pils vaivads nedrīkstēja atgriezties uz Krieviju, bet palika ar

sievu un bērniem pie zviedriem. Kad krievi Fiķeles pilī uzzi-
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nāja, ka zviedri tik viegli ieņēmuši Lodes pili, viņi aizdedzināja

pili, un aizbēga. Zviedri izmantoja savu kara laimi un tūlīt

steidzās uz Leales pili. Viņi apšaudīja pils vārtus ar kvēlošām

lodēm un aizdedzināja tos. Uguns apņēma arī koka mājas
pilī. Krieviem tapa atļauts aiziet mierīgi uz Krieviju, un zvie-

dri ieņēma pili 27. jūlijā.
Pēc Leales Kārlis Heinrichsens devās ar daudz lielgabaliem

uz Vīkas galveno pili Hapsalu. Sākumā krievi turējās ļoti

varonīgi un nošāva dažus zviedru kareivjus un strēlniekus skan-

stēs. Beidzot redzēdami, ka noturēties pilī nevarēs, viņi izgāza
savas dusmas uz nabaga zemnieku sievām un bērniem, kuri,
skaitā 40, bija sabēguši no zviedriem pilī. šos zemniekus krievi

nogalināja briesmīgā kārtā un pārsvieda par mūriem. Kāda

krievu sieviete viena pate bija nogalinājusi 7 bērnus. Kad

krievi redzēja, ka pili nosargāt nevarēs, viņi, dabūjuši no zvie-

driem atļauju aiziet un paņemt līdzi to, ko var aizvest, aizgāja
uz Krieviju. Zviedri ieņēma pili 9. augustā.

Kamēr Kārlis Heinrichsens pilnā gaitā rīkojās ap Hap-

salu, arī Pontuss Delegardijs ar lielu karaspēku lielā steigā
devās turpu, lai palīdzētu atņemt pili. Kad viņš redzēja, ka

pils jau kritusi, viņš devās atpakaļ uz Rēveli, izmaksāja kara-

vīriem algu un nosūtīja viņus tūlīt uz Narvu, uz kurieni bija

pavēlēts doties arī ķēniņa karakuģiem un galērām ar artilē-

riju, ļaudīm un kara materiālu. Flotes admirālis bija Klauss

Flemmings. Kara troksnis sacēlās visās krievu ieņemtās ze-

mēs. Rūpīgi un nopietni iesāktam darbam Dievs deva savu

svētību.

4. septembrī zviedri iesāka apšaudīt Narvu no trim pusēm

ar 24 divkārša lieluma un puslieluma lielgabaliem, kuri bija
tik lieli ka dažādu tautu karavīri atzinās, ka ne pie viena vald-

nieka viņi tādus lielgabalus neesot redzējuši. Pēc 2 dienu un

nakšu pastāvīgas apšaudīšanas 3 asis platos mūrus sagrāva, un

karaspēks gatavojās uz uzbrukumu. Pilsētu uzaicināja pado-
ties ar labu, bet Narvas kareivji atteicās to darīt. Pontuss

Delagardijs atļāva ne tikai landsknechtiem, bet arī visiem ci-

tiem, bruņniekiem un matrožiem, ņemt dalību uzbrukumā un

apsolīja, ka, ja pilsētu ar Dieva palīgu ieņems, 24 stundu laikā

salaupītais paliks viņu rīcībā. Visi bija ar tādu noteikumu

mierā un sāka gatavoties uz uzbrukumu ar tādu prieku, kā uz

deju. Uzbrukumā piedalījās arī kapteiņi, kara padomnieki un

virsnieki. Uz uzbrukumu gatavojās arī bruņnieki, vāci un zvie-

92 Narvas ieņemšana.

Rusovs, Livonijas kronika.
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dri, un iecēla sev par virsnieku švēderi-Lundenu un par viņa
palīgu Asmusu Zoltvēdeli, kuri ar lielu drošsirdību veda sa-

vus ļaudis uzbrukumā. Sākumā uzbrukums bija grūts. Vācu

kareivju priekšnieks Jirģens Felskovs, bruņnieku priekšnieka

palīgs Asmus Zoltvēdels, daži kareivji un bruņnieki jau sākumā

dabūja galu. Tomēr laime bija zviedru pusē, un ar pirmo uz-

brukumu Narvu ieņēma. Kad kareivji nonāca pie blanku mā-

jām, tad viņi redzēja, ka blanku mājas un trepes celtas tā,
ka uzbrucējiem viņas nāca par labu. Narvā notika tāda ļaužu
noslepkavošana, ka netika saudzēti ne jauni, ne veci.

Nogalināja 2000 strelču jeb krievu strēlnieku, 300 ba-

jāru ar sulaiņiem, kopā 2000 cilvēku. Pavisam nogalinātu

bija, kā krievi paši atzinās, pilsoņu sievu, bērnu un visādu kal-

potāju apmēram 7000 cilvēku. Uzbrukumā ņēma dalību arī

daži Vezenbergas un Pādisas krievi, kuri bija palikuši pie zvie-

driem. Viņi ar saviem tautas brāļiem, asins radniekiem, ap-

gājās vēl ļaunāk nekā vāci un zviedri. Livonijas, sevišķi Rē-

veles, prieku un krievu bēdas Maskavā un visā Krievijā katrs

viegli var iedomāties. No mūsējiem šinī zubrukumā kritušu

bija maz; abi minētie virsnieki bija ievērojamākie starp vi-

ņiem. Tā tad Zviedrija ieņēma Narvu 1581. gadā, 6. septembrī.

Narvas pazaudēšanu krievi ļoti sāpīgi sajuta, jo Narvu

viņi stādīja augstāk par visu Livoniju, šeit bija visu Maska-

vas un Krievijas tirgotāju noliktavas, šeit visas tautas saveda

visu, ko tik varēja vēlēties, šeit varēja pirkt visādas preces

un dzīvot no krievu žēlastības.

Pēc Livonijas Narvas ieņemšanas, zviedri 17. septembrī

ieņēma arī Krievijas Narvu, sauktu par Ivangorodu, kura skai-

tījās par stipru cietoksni, šis cietoksnis padevās pēc neilgas

apšaudīšanas.

Pēc Ivangorodas ieņemšanas Pontuss Delagardijs nekavē-

damies devās uz Jamburgū un Koporji, kuras drīz vien ieņēma.
Pēc šīs uzvaras Kārli* Heinrichsenu no Konkas iecēla par Nar-

vas štathalteri un jātnieku virsnieku Ansi Vachtmeisteri par

feldmāršalu, Heinrichsena v^ietā.

Tajā pašā laikā Polijas ķēniņa karaspēks, atrazdamies pie
Pliskavas, galīgi bija nopostījis Pliskavas kņazisti un citas

apkārtējās zemes. Liels laupījums tapa atrasts nometnē, un

sadzītie lopi tapa pārdoti par lētu naudu. Laupīšanās, dedzi-

nāšanās un slepkavošanās ņēma dalību arī zviedri, kuri kopā
ar poļiem stipri vien piemeklēja krievu zemes ar zobenu un

uguni. Krievi nekur neizrādīja pretošanos, jo visi viņu gal-
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venie spēki atradās pilīs un cietokšņos, un zeme bija atdota

ienaidnieku rīcībā.

Kad ieņemtās pilis bija labi nodrošinātas, Jirģens Boijs
no Ginas devās ar nelielu karaspēku uz Vitenšteinas pili palīgā
Jāņam Koškuļam un Kasparam Tīzenhauzenam. Tagad pili,
kuru krievi labi vien bija apgādājuši, vēl stingrāk ielenca, un

krieviem klājās tik slikti, ka daudzi bada dēļ pārgāja ienaid-

nieka pusē un lūdza žēlastību. Tā ka bija apēsti pat zirgi, tad

arī pārējie krievi lūdza vest ar viņiem sarunas par padošanos.
Kad ieradās virspavēlnieks Pontuss, tad sarunas bija jau bei-

gušās, un krievi, gandrīz tūkstots skaitā, aizgāja uz Krieviju
un tā atdeva zviedriem pili 24. novembrī 1581. gadā.

Pēc lieliskās pils un varenā cietokšņa ieņemšanas, Sv. Lū-

cijas dienā, zviedru kareivji, kopā ar zviedru muižniekiem un

grāfiem, kuri gāja zem sava karoga*), ienāca Rēvelē. Sv. Ni-

kolāja baznīcas mācītājs bija lūgts šinī dienā sacīt sprediķi un

noturēt dievkalpojumu. Pontuss Delagardijs, grāfi, brīvkungi,

bruņnieki, visi virsnieki un vienkāršie kareivji ieradās pie baz-

nīcas, nokāpa no zirgiem un gāja baznīcā zābakos ar piešiem.

legājuši baznīcā visi nometās ceļos un pateicās Dievam par vi-

sām uzvarām, kuras Dievs bija piešķīris šinī vasarā un rudenī.

Mācītājs nolasīja 5. Mozus grāmatas 20. nodaļu un sacīja spre-

diķi, pēc kura dziedāja: „Tev, Dievam, pateicība". Pēc dievkal-

pojuma salutēja no vaļņiem un bastoniem, un daudzi raudāja

prieka asaras.

18. decembra naktī sacēlās tāda vētra, ka daudzus kuģus
Rēveles ostā sadragāja un nogremdēja. Kādi 50 zviedru bruņ-
nieki, visi bruņnieciski vīri, dižciltīgi un vienkārši, kuri bija no-

domājuši ziemai sākoties doties uz Zviedriju, vētras laikā no-

slīka.

Polijas ķēniņš ar lielu karaspēku 1581. gada augustā ap-

lenca Pliskavu un gandrīz visu ziemu palika pie Pliskavas,

ļoti apgrūtinādams pilsētu. Arī savus postīšanas darbus krievu

zemēs poļi izdarīja lielos apmēros. Zviedrijas ķēniņš savukārt

arī atradās Krievijas zemēs un bija atņēmis daudzas pilis un

zemes Krievijā un Livonijā. Viss tas krieviem iedvesa bailes,

jo varēja pazaudēt ne tikai Pliskavu, bet arī daudz citas pil-
sētas un pilis, un pat savas zemes. Tādēļ krievi bija spiesti
pazemoties un lūgt mieru no Polijas ķēniņa. Ar pāvesta Gre-

gora XIV. sūtņa piepalīdzību starp Poliju un Krieviju 1585.gada

*) kronikā: Kennefahne—vārda nozīme nezināma.

93 Zapoļjas miera līgums.
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15. janvārī noslēdza mieru Zapoļjā uz 10 gadiem, ar to notei-

kumu, ka krievi galīgi atsakās no Livonijas, un visas zemes

uti pilsētas, kuras viņi bija ieņēmuši pirms Zviedrijas ķēniņa
un tagad vēl pārvalda, atdodamas Polijai. Polija apsolījās at-

dot arī Veļikijeluki uti citus cietokšņu®, kuri ieņemti šinī karā,
bet kuri no veciem laikiem piederējuši Krievijai, bet ne Lieta-

vai. Par gūstekņiem šinī mierlīgumā maz bija domāts. Pāvesta

sūtņi neieteica aizkārt šo jautājumu un negriezt vērību uz lu-

terāņiem, kuru Livonijā neesot trūkums. Tajā pašā ziemā uz

miera līguma pamata krieviem atdeva zemes, pilis un cietokšņus.
Zviedriem bija jāatdod Polijai Pērnavā, pie kuras aplenkšanas
zviedri bija pavadījuši veltīgi gandrīz pusgadu. Pilsēta būtu

ieņemta, ja tikai nopietnāki būtu ķērušies pie lietas.

r^Poliļas
n
itēniņš) izdzina krievus no Livonijas un ar to iz-

pelnījās visas kristīgās pasaules uzslavu. Pienākas arī, ka šeit

es pieminu teicamo un tāli pazīstamo Zviedrijas ķēniņu Jāni

111., kuram, kā apspiestās Livonijas atsvabinātājam, paša Dieva

sūtītam, nākas ne māzāka slava un gods. Tādēļ arī še īsumā

minēšu tos ķēnišķīgos darbus par labu Livonijai, lai nākamās

Livonijas paaudzes tos paturētu atmiņā.
Livonija un viena no viņas galvenēm pilsētām, Rēvele,

Krievijas kara sākumā bija atstātas no visas pasaules un ne no

kurienes nebija sagaidāma palīdzība. Daudz netrūka, ka krievi

būtu Rēveli uft sagrābuši savās rokās. Zv" rifos

ķēniņš, kristīgas mīlestībai dzīts, apžēlojās par atstāto pilsētu
un paņēma viņu savā apsardzībā pret briesmīgo MaskavasJir

rānu. Tas viņam maksāja daudz pūļu, daudz naudas, atnesa

viņam lielu naidu, ilgus karus, un lielas briesmas. Jānis 111. nāca

pie valdības pašā kara laikā, grūtos un spaidīgos apstākļos.

Vispirms viņš izbeidza karu ar Dānijas ķēniņu un Lībeku, kurš

bija sācies viņa brāļa Ērika XIV. laikā. Viņš noslēdza mieru ar

minētiem ienaidniekiem, kā arī ar savu sievas brāli, Polijas ķē-
niņu Sigismundu Augustu, un pacēla atkal Zviedriju viņas ag-

rākā stāvoklī. Uz Maskavu viņš nosūtīja sūtņus, lai krieviem

piedāvātu mieru un labas kaimiņu attiecības. Krievi priekš-
likumu nepieņēma un ar sūtņiem apgājās ļoti slikti. Tādēļ arī

Jānis 111., rīkodamies pēc vecās parašas, uzturēja mieru tikai

tik ilgi, cik ilgi to vēlējās viņa kaimiņš. Tā kā krievi uz Livo-

niju, sevišķi uz Rēveli, bija ļoti saniknoti, tad miermīlīgajam ķē-
niņam Livonijas un Rēveles dēļ bija jāuzsāk atkal ar krieviem

grūts un ilgstošs karš, kura sākumā kara laime reti kad viņam

•* Zviedrijas ķēniņa Jāņa 111. nopelni Livonijas labā.
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uzsmaidīja. Beidzot ar Dieva palīdzību ķēniņam sāka uzsmai-

dīt laime, un krieviem viņš nodarīja tādus lielus zaudējumus
un pazemojumus, kādus viņiem nebija nodarījis neviens Zvie-

drijas ķēniņš no valsts pastāvēšanas laika.

Kad krievi 1570. gadā vienā laikā aplenca Rēveli un Vi-

tenšteinas pili, Zviedrijas ķēniņš bija abas vietas apgādājis
ar drošsirdīgiem kareivjiem, bruņnieciskiem virsniekiem, pul-
veri un bumbām. Klausu Akezenu, Bīstas bruņnieku, viņš bija
iecēlis par Rēveles gubernatoru un virspavēlnieku un Hermani

Flemingu no Vilijas par Vitenšteinas priekšnieku. Trīsdesmit

nedēļu krievi aplenca abus cietokšņus, izlietodami savu varu,

kara māks'u, intrigas un viltību, un beidzot tomēr viņiem bija

jāaiziet ar kaunu, izsmieklu un zaudējumiem, jo Zviedrijas ķē-

niņš bija gādājis par abu vietu labu apsardzību. Krievu zau-

dējumi abās vietās sniedzās gandrīz līdz 9000 cilvēku.

Nākošā 1572. gada ziemā Zviedrijas ķēniņš caur Vīborgu

nosūtīja uz Krieviju lielu zviedru un vācu karaspēku, kurš

krieviem nodarīja lielu apsmieklu un nepatikšanas. Tādēļ arī

nākošā gadā lielkņazs personīgi ieradās Livonijā ar ļoti lielu

karaspēku, lai uzbruktu zviedriem. Karaspēku sastapšanās no-

tika pie Lodes 1573. gada 23. janvārī, kur zviedri uzvarēja, at-

ņēma krieviem visu artilēriju un nogalināja līdz 7000 krievu.

1574. gadā minētais Zviedrijas ķēniņš atkal ar lielu kara-

spēku, sastāvošu no krieviem, vāciem un skotiem, aplenca Ve-

zenbergas pili un visu ziemu laupīja un dedzināja ienaidnieka

zemi, gaidīdams krievu parādīšanos uz klaja lauka. Tā kā

krievi pagājušā ziemā bija sakauti no maza zviedru karaspēka,
tad viņi neuzdrošinājās tagad stāties lielam zviedru karaspē-
kam pretīm, bet atdeva savas zemes zviedriem izlaupīšanai.

Turpmākos divos gados Zviedrijas ķēniņš ieņēma Narvu

un sagūstīja visu tirdzniecības floti, gūdams tā lielas bagātī-
bas. Viņš sagūstīja arī daudzus citu tautu kuģus, kuras krie-

viem veda uz Narvu dažādas preces lielā vairumā, tā nostipri-
nādamas krievu varu. Ar krieviem un hercoga Magnusa pie-

kritējiem Livonijā ķēniņš veda pastāvīgu karu.

1577. gadā, kad krievi pa otrai reizei aplenca Rēveli ar

jo lielu karaspēku un gribēja viņu ieņemt, šis teicamais

ķēniņš savā tēvišķā gādībā Rēveles pili un pilsētu, tāpat kā pie

pirmās aplenkšanas, apgādāja ar lielu garnizonu, drošsirdīgiem

priekšniekiem un visādu kara materiālu. Arī šoreiz krieviem

bija jāaiziet nekā nepanākušiem. Pazaudēja viņi vairāk kā

3000 savu labāko karavīru un strēlnieku. 2000 mucas pulvera,
daudzi tūkstoši dzelzs ložu, akmeņu bumbu un granātu, — viss
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tas bija iztērēts par velti. Arī šoreiz krieviem bija nodarīta

liela skāde. Tajā pašā vasarā zviedru karakuģi ieradās pie
Narvas un nodedzināja divas lielas blanku mājas un nogali-

nāja un saņēma gūstā dažus krievus.

Ap to pašu laiku zviedri caur Vīborgu iebruka Krievijā,

uzturējās tur visu rudeni un nodarbojās ar laupīšanu, dedzi-

nāšanu un slepkavošanu.

Tajā laikā zviedri ne mazu skādi nodarīja krieviem pie

pilīm un pilsētām Livonijā, kur viņi nodedzināja priekšpilsē-
tas un miestus, nogalināja un sadedzināja daudzus krievus,
daudzus dižciltīgos un daudzus vienkāršos saņēma gūstā, tā ka

Rēvele un Rēveles pils bija pārpildīta no krieviem. Daudzus

aizsūtīja arī uz Stokholmu triumfam un ko ļaudīm parādīt.
1578. gada 21. oktobrī zviedri kopā ar nelielu poļu nodaļu

nogalināja pie Cēsīm vairāk kā 6000 krievu ievērojamāko un

labāko karavīru, paņēma visu viņu artilēriju un iznīcināja lie-

lus pulvera, ložu, akmeņa bumbu un granātu krājumus, šinī

kaujā nogalināja un sagūstīja daudzus krievu kņazus. Krieviem

bija nodarīta liela skāde un izsmiekls, kā arī iedvestas lielas

bailes.

1579. gadā, 18. jūlijā, Zviedrijas ķēniņš ar savu floti iera-

dās pie Narvas, nodedzināja priekšpilsētu, paņēma lielu lau-

pījumu, dažu mucu zelta vērtībā, un nogalināja daudzus krie-

vus. Ivangorodas miestu nodedzināja un galīgi izpostīja.
1580. gadā, 4. novembrī, Jānis 111. atņēma krieviem Keks-

holmas pilsētu un pili un visu kņazisti, pie kam dabūja galu ap

2000 cilvēku.

1580. gadā, 28. decembrī, tapa ieņemta ar joni arī Pādisas

pils un noģalināti daža simti krievu.

1581. gadā, 4. martā, krieviem atņēma Vezenbergas pili

un auglīgo Viriju. Pa aplenkšanas laiku krita ap 100 krievu.

leņemtā pilī zviedri atrada daudz kara materiāla. Dažus liel-

gabalus nosūtīja uz Stokholumu triumfam un apskatīšanai.
1581. gadā, 6. septembrī, Jānis 111. atņēma krieviem Narvu,

viņu lielāko noliktavu un ostas pilsētu un viņu lepnumu Au-

strumu jūras krastā, pilsētu, kura deva krieviem plašu rīcības

brīvību. Vairāk kā 7000 krievu dabūja galu, un laupījums bija

bezgala liels. Tā paša gada jūlijā un augustā zviedri atņēma
krieviem Hapsalas, Lodes, Leales un Fiķeles pili un Vīku, ko

krievi senāk bija atņēmuši Dānijas ķēniņam. Vīku un pili,
kur atradās daudz kara materiāla, zviedri pārņēma savā rīcībā.

Tajā pašā laikā zviedri ieņēma arī varenās Ivangorodas,
Jamburgas un Koporjes pilis. Zviedrijas robežas izvirzījās
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tāļu Livonijā un Krievijā, un Zviedrijas vara pavairojās Au-

strumu jūras krastos, kā tas senāk nekad nebija noticis neviena

Zviedrijas ķēniņa valdīšanas laikā.

1581. gadā, 24. novembrī, ieņēma arī auglīgākos Jerves

apgabalus un vareno Vitenšteinas pili, kur zviedri dabūja daudz

artilērijas un kara materiāla.

Pēc Narvas un piļu ieņemšanas zviedri nonāca līdz pat

Novgorodai. Pēc daudzām uzvarām zviedri bez kavēkļiem no

krievu puses laupīja un dedzināja, un iedvesa krieviem tādas

bailes, ka pēdējie lielos baros atkrita no lielkņaza un pievie-

nojās zviedriem. Starp atkritējiem bija ne tikai bajāri, tirgoņi,
rakstveži un kalpi, bet arī kņazi un vaivadi, piem. kņazs Jūrijs
Andamskis. šis ilggadīgais karš un daudzkārtīgās Zviedrijas

ķēniņa uzvaras nāca par labu Polijas ķēniņa cīņai pret krie-

viem, kā arī, savkārt, bija par iemeslu Maskavas lielkņaza lie-

lai pazemošanai no Polijas ķēniņa. Zviedrijas ķēniņam šinīs

gados gandrīz vienā laikā uzbruka daudzi un dažādi ienaid-

nieki, kā: dāņi, norvēģi, Lībekas pilsēta, Polija un Prūsija,
krievi un arī daudzi no Livonijas, kuri savā neprātā strādāja
savam labumam pretim. Visi šie ienaidnieki daudz gadus ar

visiem spēkiem uzstājās pret Zviedriju. Tomēr Jānis 111. ar

pienācīgiem līdzekļiem, vadīts no augstiem ķēnišķīgiem tiku-

miem, turējās viņiem pretīm tā, ka neviens nevarēja lielīties

ar savu uzvaru.

Jānis 111. sirsnīgā paļāvībā un cerībā uz Dievu vienmēr

palika uzticīgs savai devīzei: „Deus protector noster" (Dievs

mūsu aizstāvis), kuru viņš lika iekalt arī uz visiem savas naudas

gabaliem.

Zviedrijas ķēniņa slavenie darbi, viņa cieņu iedvesošā per-

sona un viņa autoritāte panāca to, ka visu kristīgo zemju vald-

nieki daudzkārt griezās pie viņa ar saviem sūtņiem. Liela no-

zīme tam apstāklim, ka daudzu ķēniņu, valdnieku un dažādu

tautu sūtņi Jāņa 111. valdīšanas laikā ieradās Zviedrijā, kas

agrāk no Zviedru valsts pastāvēšanas laika tādos apmēros ne-

kad nebija noticis. Tā ieradās Romas ķeizara Maksimiliana 11.

sūtņi, Francijas ķēniņa Kārļa IX., Polijas ķēniņa Sigismunda

Augusta, Heinricha*) un Stefana Baterija, Dānijas ķēniņa
Fridricha 11., Romas pāvesta Gregora XIV. un Skotijas sūtņi.
Tatāru sūtņi ieradās divas reizes, kas agrāk nekad nebija dzir-

dēts. Ķēniņu apmeklēja arī Maltas ordeņa bruņnieki no tālās

*) Heinrichs Valois.

95 Jāna 111. slavēšana.



Maltas salas, kura atrodas aiz Itālijas, bez tam daudzi tāli un

tu ņ «kungi, firsti, padomnieki un daudzu pilsētu priekš&tāvji.
Pa ilgo kara laiku Livonijas dēļ ar agrāk pieminētiem

ienaidniekiem, galvenam kārtām ar krieviem, Zviedrijas ķē-
niņš patērēja ne mazumu naudas, provianta, lielgabalu, pul-

vera, ložu un visāda kara materiāla, kas viss kopā iztaisīja
dažus miljonus zeltā. Katru gadu ar daudz kuģiem tapa at-

vests tik daudz pārtikas līdzekļu, kā to neviens valdnieks nebūtu

paspējis darīt.

Kad aptrūka naudas, ķēniņš netaupīja pat savus galda trau-

kus, bet nosūtīja uz Livoniju dažus tūkstošus pilnsvara marku,

lai varētu samaksāt karavīriem, kuri vienmēr bija gatavi do-

ties pret krieviem. Pa visu kara laiku no> Livonijas ķēniņš ne-

saņēma neviena dāldera. Muižas un ciemus, kuri bija viņa

rokās, viņš atdeva uz lēņu pamatiem, pa lielākai daļai tiem

muižniekiem un pilsoņiem, kuri atgriezās zemē par kara laiku,
kā arī tiem karavīriem, kuri uzticīgi turējās pie ķēniņa, lai vi-

ņiem būtu ko pārtikt. Pilsoņus un zemniekus pa visu kara laiku

ķēniņš neaplīka ar nodevām, kā to bija darījis mestris krievu

kara sākumā, kādēļ arī muižnieki un pilsoņi pa visu kara laiku

turējās pie ķēniņa. Ja Zviedrijas ķēniņš, ar Dieva gādību,
nebūtu Rēveli un citas Livonijas zemes tik nopietni ņēmies ap-

sargāt, tad Livoniju krievi patiešām jau sen būtu aprijuši, un

visai kristīgai pasaulei līdz pasaules galam būtu viņa jāap-
raud.

un garīgā ziņā Dievs arī nebija šo ķēniņu aizmir-

sis, Viņš bija izveicīgs, gudrs, dievbijīgs un mācīts kungs,
kurš pārvaldīja daudzas valodas, cienīja māksliniekus un vi-

sādu zinību vīrus, pret kuriem izturējās laipni ne tikai savā

valstī, bet arī citās zemēs un pilsētās, kur viņam gadījās būt.

Kad ķēniņš pirms savas ievēlēšanas ar lielu greznību apceļoja

Angliju, Prūsiju, Poliju, Lietavu un Livoniju, lai iepazītos ar

tautu tikumiem, parašām un dzīves iekārtu, viņš smēlās ne ma-

zumu zināšanu. Londonā Anglijas ķēniņiene uzņēma viņu ar

lielu cieņu un sarīkoja viņam par godu dažādas spēles. Lieta-

vas Viļņā pats Polijas ķēniņš Sigismunds Augusts ar dažiem

tūkstošiem jātnieku izgāja viņam pretīm un ar lielu godu pa-

vadīja viņu līdz ierādītai apmešanās vietai. Prūsijas hercogs

Kenigsbergā, Dancigas un citu pilsētu kungi uzņēma viņu ar

tādu godu, kāds pienākas tikai valdniekiem.

Kad viņš pieņēma ķēniņa troni un stājās pie valdības, viņa

galvenās rūpes bija, lai baznīcas dabūtu labus bīskapus un mā-

cītājus un skolas labus skolotājus, un lai slimnīcas būtu labi
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biskapu mācītu vīru, kurš atjaunoja krievu izpostītās baz-

nīcas un iecēla teicamus mācītājus, kuri lai mācītu uzcītīgi na-

baga zemniekiem skaidru Dieva vārdu pēc Augsburgas ticības

apliecināšanas pamatiem.

Viņš bija visādu netikumu ienaidnieks un soģis. Vienmēr

viņš rādīja mērenības, tiesas un taisnības piemērus. Pret

katru viņš izturējās ar nopietnību un žēlastību. Nebija pie viņa
nomanāms lielos apmēros asinskārības un atriebības gars, bet

gan vilcinādamās žēlastības gars bija redzams tur, kur bija

vajadzīga ātra tiesa.

Savus pretniekus, kuri rupjā kārtā uzstājās pret viņu, viņš
daudzkārt apžēloja un piedeva viņiem viņu vainu. Tādu tikumu

dēļ viņa augstie un zemie pavalstnieki vairāk mīlēja viņu nekā

bijās. Viņi bija katrā laikā gatavi ziedot viņam savu dzīvību

un mantu.

Tādus pat augstus tikumus un cēlus darbus par labu Livo-

nijai mēs esam redzējuši arī pie ķēniņa brāļa, Zudermanlan-

des un Nerikas hercoga Kārļa, kurš katru gadu sūtīja uz Li-

voniju pret krieviem bruņniekus un kara vīrus, kas viņam

maksāja ne mazumu naudas, bet viņš vienmēr bija nomodā par

Livonijas labklājību un Livonijas glābšanu. Daudzi Livonijas

ļaudis, krievu padzīti no savām muižām, atrada pie viņa

galma patvērumu un uzturu.

Zviedru gubernatoru un valdības vīru rūpes, darbība un

pūles arī nav mazas. Viņi rūpējās ne tikai par karavīriem, bet

dienu no dienas cēla un nostiprināja arī pilis un apcietināju-

mus. Nav nemaz iespējams īsumā aprakstīt, cik daudz pūļu un

uzcītības pielikuši zviedru valdības vīri Livonijas piļu nostipri-
nāšanai ar vaļņiem un bastioniem. Celtas ir arī blanku mājas,
šaujamās galerijas, rakti ir grāvji un labotas sargu vietas. Vi-

sus šos darbus teicamie gubernatori veica daudz labāk nekā

slinkie ordeņkungi un citi slaistoņas.
Tāpat teicamās zviedru tautas uzvešanās pret Rēveli un

Livoniju patiešām pelna lielu cildināšanu. Nav tādu zviedru

valdības vīru, bruņnieku un muižnieku visā Zviedrijā, kuri ne-

būtu pabijuši Livonijā un seglojuši savus zirgus pret krieviem.

Arī vienkāršā zviedru tauta, no visām Zviedrijas malām, vai-

rākiem tūkstošiem skaitā, ir pabijusi Rēvelē, aizņemdama

pilsoņu mājas, ģildu un Melgalvju namus, apmezdamās pilī un

pilsētā, kā arī ārpus pilsētas, pildīdama visus dzīvokļus un

kaktus, Daudzkārt Rēveles iedzīvotājiem nebija vieglas die-

nas. Tomēr jāsaka, ka nekad viņi nedzirdēja nevienu sliktu



202

vārdu, un pa visu kara laiku, ne dienu, ne nakti, neviens pil-
sonis nav cietis no kaut kāda varas darba ne no augstiem, ne ze-

miem. Turpretim visi uzvedās pieklājīgi, kā pienākas, tā ka

nemaz nevarēja manīt, vai karaļaudis ir pilsētā, vai ne. Kas

notika uz tirgus laukuma pa spēļu un maskarādu laiku viņu pašu

starpā, gar to pilsoņiem nav nekādas daļas.
Bet kad bija jādodas pret krieviem, tad ne slapjās vasa-

ras, ne vētrainie rudeņi, ne aukstās ziemas, ne tālie ar briesmām

savienotie kara gājieni tos neatbaidīja un neaizkavēja. Dievam-

žēl, daudzkārt drošsirdīgi vīri, bruņnieki, virsnieki un vienkārši

kareivji dabūja galu jūrā, braucot no Zviedrijas uz Livoniju,
vai arī nosala nākot pa ledu. Daudz palika uz kaujas lauka,
daudzus bieži vien saņēma gūstā un aizveda uz Maskavu un ta-

tāru zemēm, kur viņus nomocīja briesmīgā kārtā. Tomēr tas

viņus neiebaidīja nākt rudenī, ziemā un vasarā, pa jūru un

sauszemi, cīnīties par Livoniju. Tas bij tā, itkā viņi būtu Vis-

augstākam devuši solījumu mirt par Rēveli un Livoniju, lai

iegūtu mūžīgu svētlaimību. Tādēļ viņi bija pametuši mierīgu

dzīvi, atraidījuši ilggadīgu mieru ar krieviem, atstājuši Zvie-

drijā savus vecākus, savas mājas, sievas un bērnus, un devušies

uz Livoniju, lai karotu pret krieviem. Lai gan krievi daudzkārt

zviedriem piedāvāja mieru, ja viņi atsacītos no Livonijas, to-

mēr zviedri labāk gribēja cīnīties par Rēveli un Livonija un

izliet savas asinis, nekā slēgt mieru un atstāt Livoniju.
Tā kā zviedru tautai Livonijas sargāšanas dēļ draudēja

briesmas viņas pašas valstij, un apdraudēta bija arī tautas

eksistence, manta un labklājība, tad nevar citādi domāt, ka

Visaugstākais bija zviedriem uzlicis šo pienākumu ne tikai Li-

vonijai par labu, bet arī par labu visai kristīgai pasaulei.
Daudzkārt minētais krievu karš, Jāņa 111. valdīšanas laikā,

ilga veselus 13 gadus, kamēr nenoslēdza mazu pamieru. Livo-

nijas zemes jau no Vācu ordeņa laikiem bija pa lielākai daļai
no krieviem izpostītas. Tad ilggadīgais krievu karš ar Zvie-

driju ne mazumu palīdzēja vēl vairāk viņas postīt.

Tādēļ arī Zviedrijas ķēniņš, no kristīgas līdzcietības dzīts,

tās muižas un ciemus, kuri bija vēl pāri palikuši, atdeva trū-

cīgiem muižniekiem, pilsoņiem un karavīriem uz lēņu pama-

tiem, lai viņiem būtu ko iztikt.

Piļu un cietokšņu garnizonus Livonija pati apgādāt ne-

varēja ar pārtiku, kādēļ katru gadu pa kara laiku no Zviedri-

jas ar daudz kuģiem atveda daudz pārtikas līdzekļu. Apgādāja

ne tikai pilis un cietokšņus, bet arī visus Zviedrijas kareivjus.
Pārtikas līdzekļu pienāca tik daudz, ka visi zemnieki, kuri at-
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radās atkarībā no pilīm, un visi Rēveles važoņi, kā arī visi Rē-

veles pils vāģi un zirgi, bija nodarbināti ar provianta pārvešanu.
Pārtikas līdzekļi nāca par labu arī pilsoņiem un zemniekiem,
kuri no kreivjiem varēja pirkt tos par lētu naudu.

Pārtikas nodevas visā Zviedrijā deva ne tikai zemnieki vien,
bet arī pilsoņi un mācītāji. Bez tam daudzreiz tapa ņemtas no-

devas zeltā un sudrabā, bija jāuztur nometnes, kareivji un viņu
zirgi. Daudz un dažādas nodevas un nastas bija zviedriem jānes
Rēveles un Livonijas dēļ, tā ka viņi paši brīnījās, kā tas nācis,
ka viņiem par Livoniju jārūpējas. Smago nodevu nastu dēļ viņi

vēlējās, kaut Zviedrija nekad nebūtu sākusi rūpēties par Livo-

niju. Šos cēlos un daudzkārtīgos labdarījumus, jau no Ērika

XIV. un Jāņa 111. laika, kurus darījuši bruņnieki, valdības vīri

un muižnieki, vienkāršie kareivji, mācītāji, pilsoņi un visas kār-

tas par labu Rēvelei un Livonijai tikai no kristīgas mīlestības,
īsumā nevar nemaz aprakstīt. Lai Dievs atlīdzina to Zviedri-

jai un pasargā viņu visžēlīgi uz mūžu mūžiem.

1582. gadā, gavēņa laikā, Polijas ķēniņš Stefans Batorijs

ar lielu greznību ieradās Rīgā. Rīdziniekiem pēc padevības jūtu
izteikšanas bija jānodod zvērasts. Viņiem bija jāatdod ķēni-

ņam Sv. Jēkaba baznīca, no kuras viņš izdzina Lutera mācības

sprediķo tājus un baznīcu atdeva jezuitiem un pāvesta piekri-

tējiem, šī pretīgā reliģija rīdziniekiem toreiz, un arī vēl ta-

gad, bija par lielu ļaunumu. Stefans Batorijs bija pirmais ķē-
niņš, kurš apmeklēja Rīgu visā viņas pastāvēšanas laikā.

Tajā pašā laikā Livonijas muižniekiem un pilsoņiem, kuri

bija palikuši pie dzīvības, bet kurus krievi bija izdzinuši no

Rīgas un Tērbatas bīskapijas, tāpat arī no Vilandes, Valmie-

ras, Cēsīm, Kokneses un Pērnavas, radās liela cerība, ka viņi
dabūs atpakaļ savas muižas un zemes un savas mājas minētās

pilsētas, kā arī vecās brīvības.

Tādēļ viņi šinī lietā griezās pie Polijas ķēniņa Rīgā ar lū-

gumu. Ķēniņš nolika nākošā vasarā Rīgā sapulci, kur katram

bija savas tiesības uz muižām jāpierāda ar apliecību vai citu

kādu pierādījumu, kas tad taptu apspriests no Rīgas biskapa

kopā ar dažiem poļu un leišu kārtu priekšstāvjiem. Kad tuvo-

jās sapulces diena, minēto vietu muižnieki un pilsoņi ieradās

Rīgā, bet nekā sevišķa nepanāca. Viņi visi prasīja noteiktu at-

bildi, vai dabūs savas muižas atpakaļ, vai nē. Biskaps atbil-

dēja, ka šoreiz viņš nevarot dot nekādas noteiktas atbildes, bet

98 Stefans Batorijs Rīgā, 1582. g.
97 Jēkaba baznīcu atņem luterāņiem, 1582. gadā.
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viņš runāšot pie ķēniņa viņiem par labu. Muižnieki aizgāja

tikpat gudri, kā atnākuši. Dažiem pilsoņiem un pilsoņu bēr-

niem Tērbatā un citās minētās pilsētās atdeva gan no žēlastī-

bas dažas mājas, tomēr vecās valdības brīvību, tiesu, kopā ar

pilsētas vārtu atslēgām, viņi nedabūja. Viņi dzīvoja šinī laikā

kā Polijas gūstekņi un cieta daudz nepatikšanu un apsmiekla
no jezuitiem un pāvesta piekritējiem, kuri bija iespiedušies visās

pilsētās un miestos un sludināja lielas aplamības un nepamato-

tas mācības vientiesīgiem ļautiņiem, pretēji skaidrai dievišķai

patiesībai un savai sirdapziņai.

1582. gada vasarā Zviedrijas ķēniņš sastādīja no zvie-

driem, vāciem, frančiem, itāļiem un no lielkņaza atkrītošiem

krieviem lielu karaspēku, kurš kopā ar varenu floti, artilēriju
un visādām aplenkšanas ierīcēm aplenca septembra mēnesī

stipro pili Neteburgu alias šliselburgu. Tā kā pils atradās starp

divām straujām un platām upēm un bija apņemta no liela ūdens,
tad uzmest skanstes uz sauszemes nebija iespējams. To varēja
izdarīt tikai uz salas, no kurienes tad arī drīz vien sagrāva

pils mūrus, un 8. oktobrī iesākās uzbrukums ar laivām, šinī

uzbrukumā daļa zviedru ieņēma dažus pils apcietinājumus uz

veselu pusstundu. Tā kā citi straujā ūdens dēļ nevarēja tik

ātri sekot un nākt palīgā, tad krievi viņus atkal padzina. Uz-

brukums bija uzsākts velti, šinī laikā notika ne viena vien

smaga pārskatīšanās.

14. oktobrī ieradās palīgā daudz krievu kuģu ar pārtikas

līdzekļiem un municiju, kas aplenktiem iedvesa atkal drosmi.

15. oktobrī ieradās virspavēlnieks Pontuss Delagardijs, un

18. oktobrī viņš izmēģināja savu kara laimi un pavēlēja uz-

brukt pilij otru reiz. Arī šoreiz nebija sekmju, tāpat kā pirmo
reizi.

Cerība ieņemt šliselburgu bija zudusi, un zviedri aizgāja

ar lieliem zaudējumiem. Visi bruņnieki ap Mārtiņiem aizgāja

pa Novgorodas ceļu, kurš bija slikts, jo visur bija peļķes. Lie-

tus lija gāzēm dienu un nakti. Visi tilti Krievijā bija zem

ūdens. Tādos grūtos apstākļos Krievijā nekas nebija panā-

kams, un viņi, pazaudējuši vairākus zirgus un gandrīz visus

karavāģus, atgriezās savās nometnēs. Visu ziemu viņi palika

Krievijā un dzīvoja bez bailēm un traucējumiem.

Tajā laikā krievi, kuri bija pārgājuši pie zviedriem, ģēr-
bās vācu tērpos, kuros ģērbties līdz šim viņi bija turējuši par

negodu. Par iemeslu viņi uzdeva to, ka viņi dzīvojot starp
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zviedriem un vāciem, kopā ejot kaujās un viņu apģērbs, salī-

dzinot ar vācu apģērbu, esot nedaiļš un bezformīgs. Viņi gri-
bēja, lai vācieši un zviedri skatītos labāk uz viņiem. Tādēļ viņi
vairāk cienīja vācu apģērbu nekā krievu. Pa šliselburgas ap-
lenkšanas laiku zviedriem pienāca ziņa, ka Kazaņas un Astra-

chaņas tatāri sacēlušies un atkrituši no lielkņaza. Tāpat arī nāca

zināms, ka tatāri aplenkuši Kazaņu un nodarījuši lielkņazam
lielus zaudējumus. Bez tam Krimas tatāri arī ielauzās krievu

zemēs, tā ka lielkņazs nezināja, pret kuru no ienaidniekiem

vērst savus spēkus. Beidzot, kad lielkņazs redzēja sevi no

ienaidniekiem apsēstu no visām pusēm, viņš pilīs un cietokšņos,
kuri atradās pie Zviedrijas robežas, atstāja stiprus garnizonus
un galvenos spēkus veda pret tatāriem, šliselburgas un Nov-

gorodas zemes tā krievi atdeva zviedru rīcībā. Šoreiz zviedriem

bija lielas priekšrocības, ja tikai laime būtu viņu pusē bijusi.

1583. gada februārī Piltenē, Kurzemē, nomira Holšteinas

hercogs Magnuss, un viņa mirstīgās atliekas noveda tajā pašā
gadā uz Dāniju. Piltenes biskapijas vēlēšanās padoties Dānijai
sacēla karu ar Poliju,

Ap šo laiku Rēvelē ieradās kāds krievu bajārs no Nov-

gorodas vaivada ar vēstulēm pie Zviedrijas valdības vīriem.

Šo vēstuļu saturs bija miermīlīgs un viņās bija runa par miera

sarunām, šis bajārs nebija tik bramanīgs un pārgalvīgs kā

citi kādreizējie sūtņi. Zviedru valdības vīri atbildēja uz šīm

vēstulēm un nosūtīja no savas puses vācu virsnieku Ansi štrās-

burgu pie Novgorodas vaivada. Vienojās par miera sarunu

dienu, uz kuru, maija mēnesī, ieradās zviedru un krievu piln-
varotie pie Pļusas upes un apmetās teltīs savas valsts robežās.

Pagāja dažas dienas strīdos, — kuru no abiem valdniekiem

skaitīt par augstāko, un pilnvarotie negrabēja pazemoties un

iet pirmie p
;
e saviem ienaidniekiem. Tad zviedri nolika starp

abām teltīm skaisti apklātu un izgreznotu galdu, pie kura

zviedri nosēdās pirmie un pēc tam tikai krievu pilnvarotie.
Tad sākās miera sarunas. Tā kā krievu pilnvarotie prasīja

ļoti daudz un zviedri nevarēja to dot, tad no šīm sarunām ne-

kas neiznāca.

Beidzot tomēr noslēdza pamieru uz 2 mēnešiem, no 9. maija
līdz 9. jūlijam. Pa to laiku abu valdnieku pilnvarotiem bija

jādabū noteiktas direktivas un jāierodas atkal 9. jūlijā vest

tāļākas miera sarunas.

98 Miera sarunas starp Zviedriju un Krieviju.
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šinī laikā izcēlās karš starp Poliju un Piltenes biskapiju
Kurzemē aiz tā iemesla, ka agrākais biskaps Meninghauzens

bija atdevis biskapiju Dānijas ķēniņam un hercogam Magnusam.

Biskapija bija atdota kā lēnis nevis no Polijas, bet gan no

Dānijas ķēniņa, kādēļ ari piltenieši gribēja atdot biskapiju Dā-

nijai un būt labāk no Dānijas, nekā no Polijas atkarīgi. Poļi
atkal teica, ka hercogs Magnuss pats esot atdevies Polijas ap-

sardzībā, kura tad arī hercogu un biskapiju visu laiku glābusi
no krieviem. Poļi turpināja laupīšanas un slepkavošanas, ie-

ņēma dažas biskapijas pilis un tīkoja pēc visas biskapijas.

Minētā biskapija bija vienīgā zeme Livonijā, kur pa visu

krievu karu laiku nemanīja ne kara, ne citas kādas nelaimes.

Visu laiku še bija miers un kārtība. Beigu beigās arī šeit ļau-
dis pavisam negaidot pieredzēja, ko nozīmē karš, nelaime, rūpes

un sirdsēsti.

1583. gada jūlijā zviedru un krievu pilnvarotie sapulcējās

pa otram lāgam uz miera sarunām. No Zviedrijas ķēniņa puses

bija sekošie 7 pilnvarotie: Bistas bruņnieks un Somijas guber-
nators Klauss Akezens, Eickholmas brīvkungs un bruņnieks,
Zviedrijas gubernators Pontuss Delagardijs, Torpas brīvkungs
Kārlis Gustavsons, Stenboks Jirgens Boijs no Ginas, Kārlis

Heinrichsens no Kankas, Ansis Vachtmeisters no Laķētas un

Ansis Bērentsens no Foras.

No krievu puses bija šādi, arī 7 pilnvarotie: Gorodecas

pārvaldnieks, kņazs Ivans Semjonovičs Lobanovs - Rostovskis»,

lielkņaza galma padomnieks Ignātijs Petrovičs Tatičevs, kanc-

lers Družina Panteljejevs, galma kungs Ivans Andrejevičš Fefi-

latovs, galma kungs Michails Ivartovičs Burcovs, sekretārs

Bogdans Ogarkovs un rakstvedis Ošana Zafezina*).

Kad minētie pilnvarotie 31. jūlijā ieradās agrāk minētā

vietā un uzcēla savas teltis, tad pagāja atkal dažas dienas, tā-

pat kā pirmo reizi, strīdos, kurš no abiem valdniekiem stādāms

augstāk. Šoreiz arī nolika galdu starp teltīm, pie kura zviedri

piesēdās pirmie un tad tikai krievi. Pēc garas spriedelēšanas

un pārrunas no garāka miera noslēgšanas nekas neiznāca.

Vienojās tikai uz trīsgadīgu pamieru ar to noteikumu, ka Zvie-

drijas ķēniņš visas pilis un cietokšņus, kā: Koporji, Jamburgu,

Ivangorodu, Narvu, ar vienu vārdu, visu to, ko viņš iekarojis,

ar visiem, no seniem laikiem pie šīm vietām piederošiem zemes

gabaliem, pārvalda šo triju pamiera gadu laikā. Visi gūstekņi,

*) Osjāns Zapisnoi?
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kuri vēl dzīvi, abām pusēm jāizpērk. Tirdzniecība, kā tas bija
vecos laikos, brīva, šis miera līgums tapa noslēgts 5. augustā,
un Zviedrija panāca mazu pamiera stāvokli, pēc 22 gadu ilgā
kara ar daudziem ienaidniekiem, šinī karā, gan uz jūras, gan

uz sauszemes, zviedri redzēja, ko var paspēt viņu valdnieki,
ko viņi agrāk nebija zinājuši. Vairāku gadu karš viņiem ne-

bija apnicis. Viņi bija ar mieru ar pilniem spēkiem karot pret
Krieviju, ja viņa nebūtu pazemojusies. Ķēniņa flote ar varenu

artilēriju un kara materiāliem, daži kuģi ar pārtikas līdzekļiem
un karavīriem stāvēja pie Narvas, Somijā un Rēvelē gaidās,
kādi būs miera sarunu iznākumi ar krieviem.

Lai gan šis pamiers nebija nekāds garais, tomēr viņš jā-
uzskata kā Dieva sūtīts. Ir zināms, ka krievi no paša Livo-

nijas kara sākuma atteica visiem ķeizariem un ķēniņiem vest

sarunas par Livoniju, un atklāti teica, ka viņi neatteikšoties

pat no mazākām Livonijas pilīm, arī tajā gadījumā, ja būtu

jākaro vienā reizā ar zviedriem, poļiem un dāņiem. Te nu

nāk Visaugstākais Dievs un gāž pīšļos augstprātīgo un pār-

galvīgo, kurš zaudē ne tikai savu varenību Livonijā, bet pa-

zaudē arī daudzas dzimtās zemes, pilsētas un pilis, top spiests

pazemoties Zviedrijas ķēniņa priekšā, kuru viņš bija ļoti zemu

stādījis, un no kura tagad bija jālūdz pamiers un jāpieļauj,
ka viņš savas valsts robežas ievirza tāļu Krievijas zemēs.

Par šo visžēlīgo un brīnišķo uzvaru un laimi un mazo

atpūtas brīdi mums Livonijas iedzīvotājiem no visas sirds jā-

pateicas Visaugstākam Dievam un jālūdz, lai viņš arī priekš-
dienās mums piešķir mieru. Ar visu nopietnību mums jāraugās
uz to, ka mēs atgrimtos no vecās sliktās dzīves un patiešām
nožēlotu savus grēkus, lai mums neuzbruktu Dieva lāsts, ar

kuru viņš draudē visiem bezdievīgiem un grēkā smakdamiem,
kā tas lasāms Mozus 4. grāmatā, 26. nodaļā un 5. grāmatā,
28. nodaļā.

Šī lāsta un sodības biedinājošu piemēru jūs redzat arī pie

Jeruzālemes, kuru, un visu jūdu valstību, Dievs vairākkārtīgi

aplaimoja ar brīnišķīgām uzvarām un paglāba viņu no Sena-

heriba, Antiocha un citiem tirāniem. Beidzot, kad viņi Dieva

labdarību bija aizmirsuši un sāka dzīvot nepateicības un grēka

pilnu dzīvi, Dievs galīgi iznīcināja Jeruzālemi un Jūdu valsti

■un uzlika viņai mūžīgu kaunu un izsmieklu. Tādus pat pie-
mērus mēs redzam arī ar Sodomu un Konstantinopoli un daudz

citām zemēm un pilsētām. Dievs, Visžēlīgais tēvs ar savu mīļo
dēlu Jēzu Kristu un Svēto garu, kurš ir vienīgais patiesais



208

neiznīcīgi-mūžīgais Dievs, Viņš lai sniedz mums dievišķo žēla-

stību, ka mēs saprastu izmantot šo pamieru ar teicamiem at-

griešanās darbiem un iegūt patiesu kristīgu ticību, ka visam

jānotiek par slavu, godu un teikšanu dievišķam vārdam, ka

jārodas mūžīgam mieram un saticībai valdnieku starpā par

labu vispārīgai labklājībai un mūsu dvēseļu glābšanai un svēt-

laimībai. Amen.



Piezīmes.

Baltasaraßusova personā mēs sastopamies ar pirmo
Livonijas vēsturnieku-kronistu, kurš cenšas runāt objektīvu
valodu. Rusovs nebaidās no ienaidniekiem. Tēvija viņam dār-

gāka par visu. Tādēļ viņš arī lieto skarbu valodu, nemēģina
nekā noslēpt, bet, neslēpdams kļūdas un trūkumus, domā labot

savas dzimtenes ļaudis un tā pacelt Livonijas tikumisko stā-

vokli un nodrošināt viņas politisko eksistenci. Viņš pats saka,
ka visiem pa prātam neviens nevar izdarīt, vēl mazāk — izrak-

stīt. Bet tas viņu nav atturējis no kronikas rakstīšanas.

Par Rusovu ziņu ļoti maz. Zināms tikai tas, ka viņš pēc

tautības vācietis, dzimis Rēvelē un bijis turpat Sv. Gara baz-

nīcas luterāņu mācītājs no 1563. gada un miris 1600. gadā.
Šīs ziņas ņemtas pēc Gadebuša „Von lieflāndischen Ge-

schichtschreibern", pag. 37. Par kļūdu uzskatāms Jechera

„Gelehrtenlexikon"'ā minētais 1660. g., kurš nepareizi pieņemts
kā Rusova nāves gads. Gadebušs gan savas ziņas ir vācis,
kā liekas, no Henninga Vittes „Diarium biograph.", tom. 2, p. 3,

kur Vitte raksta zem 1600. gada: „Balthasar Russovius, Li-

vonus, per 37 annos Pastor Revaliensis. Edidit Chronicon Li-

voniae, lingua populāri."
Gadebušs atpakaļ skaitīdams 37 gadus, pieņemot 1600. gadu

par R. miršanas gadu, dabū 1563. gadu, kā amatā

iestāšanās gadu, lai gan Karlbloms savā mācītāju
matrikulā" atzīmē, ka Rusova priekšgājēji Tomāss Harders

miris 1565. gadā un Jānis Šinkels 1566. gadā. Trūkst ziņu arī

par to, cik vecs R. sācis savu kroniku rakstīt. Cik no kronikas

var noskārst, tad jāsaka, ka Rusovs ir bijis jautras dabas, ap-

dāvināts un dievbijīgs vīrs. Viņa tēvzemes mīlestība stādāma

augstu. Viņš necenšas slēpt savu līdzpilsoņu kļūdas, bet ap-

karo viņas nevis izsmiekla dēļ, bet lai labotu savus līdzpilsoņus
un' audzinātu Livonijai, kuru viņš sevišķi mīlē, labus, rosīgus

pilsoņus un apdomīgus valdniekus.

Kronikas valoda ir lejasvācu jeb lejassakšu valoda, kura

kronista laikā bija uzglabājusies vēl Livonijā, un kuru lietoja

gan muižnieki, gan pilsoņi. Šī valoda ar savām mīkstām un
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apaļām skaņām atšķiras no tās valodas, kuru lietoja Prūsijas

pilsētās un apkārtnē. Visvairāk šī valoda bija uzglabājusies

Fanoverā, Braunšveigā un Bremenē. Tulkotājam šī valoda un

daži pavisam neparasti izteicieni dara lielas raizes. Pievedīsim

dažus vārdus un izteicienus:

Spyjt unde Spott — nepatikšana un izsmiekls.

Black — tinte.

Ane nodt vor Black onde Papyr tho vorgeuende — bez

vajadzības atdot pret aprakstītu papīra strēmeli.

V7erwe — priekšlikums.

Nene — keine.

Schūmen — laupīt.

Sudelers
—

alus pārdevēji nometnēs; marketani.

Stryckweren — apcietinājumi, kuri celti ārpus sienām vai

galveniem apcietinājumiem un iekārtoti šaušanai uz visām pu-

sēm ; šaušanas galerijas.
tuemmelers — akmeņbumbas.
fuerbelle (Feuerbālle) — granātas; ne mūsu laiku nozīmē.

haueman, hauelāde — Hofleute, bruņnieki; kronists šķiro:
karavīrus, jātniekus un Hofleute, lai gan kronikā atrodas arī

tāds izteiciens: Rūders edder Hauelūde.

Karment — žēlošanās.

Karment unde Wrake biddend — žēlošanās un lūgšana nēc

atriebības.

Kales Males — pavīsam nesaprotams teiciens.

Kronikā stāv: Se hebben geschuemet, darmit Kalps Males

Hembde auer dat Lyff unde ock tho fretende kriegen moechte.

Tam līdzīgu izteicienu kronikā daudz. Viņi piedod kronikai

zināmu nokrāsu, kura tulkojumā ir ieturēta.

Kādus avotus R. lietojis, kroniku rakstīdams, grūti noteikt.

Pēc visām pazīmēm ir manāms, ka viņš vecākam laikmetam

ir ņēmis ordeņa kroniku palīgā. Nav nosakāms, vai Indriķa un

Rīmju kronikas arī lietotas. Bet tas nav no svara, jo vecākā Li-

vonijas perioda ziņas mums pieietamas citos avotos. No liela

svara ir tas, ka R. uzstājas kā jaunākā un viņa paša laikmeta

kronists. šinī ziņā R. nopelni lieli un viņa kronika jāuzskata
kā pilnvērtīgs šī laikmeta raksturojums un atspoguļojums. Tā-

dēļ nav jābrīnās, ka R. radās tik daudz pretinieku un nelab-

vēļu, sevišķi starp muižniekiem, kuri ir mēģinājuši atspēkot
tos smagos pārmetumus, kuri bija vērsti, galvenā kārtā, pret
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viņiem, kā zemes valdniekiem un veco tradiciju turētājiem.
Ka tādi atspēkojumi ir eksistējuši, to pierāda piezīmes, kuras

atrodamas kāda R. kronikas trešā izdevuma eksemplārā, kurš

savā laikā piederējis Rīgas birģermeistaram Pēteram šifelbei-

nam un, varbūt, vēl tagad atrodas Rīgas pilsētas bibliotēkā.

No šīm piezīmēm atzīmēsim sekošas: 1) Kāda Rēveles kroni-

sta Baltasara Rusova īss kļūdu uzskaitījums, sastādīts no no-

teiktā, dižciltīgā un godavīra Heinricha Tīzenhauzena sen.,

Bērzaunes un Kalsnavas dzimtskunga. 2) Elerta Krūzes, alias

Krauzes, pretraksts, kuru viņš piesūtījis Rīgas rātes biedram

Frančam Neistetam pārrakstīšanai. Sevišķi Krūzēm R. bija

nodarījis daudz nepatikšanu, kādēļ viņam arī bija jādomā par

savas personas reabilitēšanu. Tomēr šo grūto uzdevumu Krūze

nav varējis veikt, jo, neņemot vērā nemaz citus inkriminētos

faktus, aklā piesliešanās lielkņazam vien jau ir tāds smags

arguments Rusova rokās, kuru atspēkot nav iespējams. Livo-

nijas muižnieku politiskā svārstīšanās bija tas faktors, kurš

Livonijas likteni, sevišķi lielajā pārmaiņu laikā, bezmaz ieva-

dīja iznīcības sliedēs. Jādomā, ka šis Krūzes attaisnošanās

raksts būs bijis Arndt'a rīcībā, jo viņš, tom. 2, pag. 237., at-

saucas uz šo rakstu.

Kronika, ar kuru R. sev pieminekli cēlis, ir

kronika 1 ), kā kronists pats saka, kurā viņš apskata vācu kolo-

nistu notikumus Vidzemē un Igaunijā līdz 1560. gadam pēc

veciem avotiem.

No 1560. gada R. tēlo notikumus, galvenā kārtā Igaunijā,

jo tie norisinājušies viņa acu priekšā.

Eksistē pavisam 3 izdevumi.

Pirmais no viņiem, kuru sauksim „A", izdots lielā oktav-

formatā uz ļoti cieta papīra. lespiedums izdarīts lieliem, ļoti

melniem, sevišķi skaidriem, burtiem un bez kļūdām. Šī izde-

vuma viens eksemplārs savā laikā ir bijis Pētera Akadēmijas
bibliotēkā Jelgavā, un Kārlis Krūze savā „Gelegenheitssehrift"

etc. 1816. saka, ka šis eksemplārs bijis iesiets stipros cūkādu

pārvilktos koka vākos ar āķiem un esot domājams, ka tādi bijuši

visi pirmā „A" izdevuma eksemplāri. „A" izdevuma virsraksts

šāds:

*) K. V- Krūze (Gelegenheitsschrift etc. Mitau 1816) „eintfoldige

Kronik" saprotkā pretstatu latiņu vārdam „duplex", untulko pēdējo vārdu

ar „zweizūngig". Liktos, ka „eintfoldig" nav vairāk nekas, kā vienkāršs,

„vientiesīgs" — bez lielas prātošanas sastādīta kronika. Arī autors pats

tak nevarēja lielīt savu darbu.
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CHRONICA

Der Provintz Lyffland darinne vormeldet werdt: Wo dat

sūluige Landt ersten gefunden / unde thom Christendohme ge-

bracht ys: Wol dc ersten Regenten des Landes gewesen sind:

van dem ersten Meyster Dudeschen Ordens m Lyfflandt beth

up den lesten, unde van eines ydtliken Daden. Wat sieri m der

voranderinge der Lyfflandischen Stende, und na der tydt beth

m dat negeste 1583 Jar, vor seltzame un wūnderlike Gescheffte

im Lande tho gedragen hebben: niitte unde angenehme tho le-

sende korth and loffwerdich beschreuen

DOR C H

BALTHASAR ROSSOWEN

REVALIENSEM

Rostock Gedrūcket / dorch Augustiņ Ferber

Anno M. D. LXXVIII.

Otrais izdevums „B" ļoti mazā oktav-formatā ar sīkākiem

burtiem nekā „A". Neatšķiras no „A"; tikai virsraksts ie-

spiests melniem un sarkaniem burtiem un mazāk vientiesīgs,
nekā „A":

Nye Lyfflendische Chronica

vam anfanck des Christendoems m Lyfflandt beth

op disses Jar Christi 1578

Darin sonderlick

VVat sick tvvischen dem Muskowiter unde Lyfflendern dc ne-

gesten tvvintich Jar / her aneinander thogedragen:

Triivvlick beschreuen / dorch BALTHASAR RUSSOVVEN

REVALIENSEM.

Thom andermal gedrūcket unde mit etliken Historien vormeret.

Rostock

Gedrucht dorch Augustinum Ferber.

Anno M. D. LXXVIII.

Izdevums „B" ne ar ko svarīgu neatšķiras no izdevuma „A"

un nav arī „mit etliken Historien vormeret". Ir gan dažas

nenozīmīgas piezīmes, kuras nav uzņemtas vēlākā izdevumā „C".
Te būs darīšana tikai ar izdevēju-spekulantu.

Izdevums „C" ir mazāk daiļš un nav tik rūpīgi iespiests.
Ir dažas drukas kļūdas. Virsraksts (melnā un sarkanā) līdzīgs
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„A" izdevumam. 1577. gada vietā stāv 1583. Kronista vārds

iespiests lieliem latiņu burtiem. Tālāk pielikums: thom andern

mal mith allem flyte auersehen / corrigeret, vorbetert / und

mith velen Historien vormehret dorch den Autoren suluest.

Gedrūckelt tho Bart / m der Forstliken Driickerye / Dorch

Andream Seitnern 1584.

Izdevums „C" pavairots ar kronikas 4. daļu, kura sākās

ar veltījumu Rēveles maģistrātam un satur ziņas no 1577. līdz

1583. gadam. Ir arī papildinājumi un pārlabojumi. Izde-

vuma „B" niecīgie papildinājumi nav uzņemti. Viss liecina,
ka izdevums „C" izlaists ar autora ziņu, izlabots un papildināts,
kas vēl vairāk apstiprina domas, ka izdevums „B" izlaists spe-

kulatīvā nolūkā.

Mazs piemērs no kronikas oriģinalteksta:

1) Anno 1536 up Lichtmissen ys Herman van Brūggeney tho

Reuel yngereden, up vvelckerer tydt cm tho Reuel ys ge-

hūldiget worden

2) Daruth eine grote uneinicheit unde tumult twisschen dem

Adel unde Borgern samt erem anhange dermatten ent-

stahn ys, dat se van Ledder gerūcket

3) Dc Meister up dem Radthause, gebot ferde mit hande und

munde, warp synen Hodt van Houede und dat Brodt vam

Disscke manck dat rumorisch Volck, se darmede tho stil-

lende, ydt halp auerst ailes nicht.

Ka Rusovs nav aizmirsts, to mums liecina vēlākie Livo-

nijas kronisti. Apmērām 100 gadus pēc R., vēstures"

(Rēvelē 1695. g.) autors Kristjāns Kelchs savā ievadā

piemin Rusovu un saka, ka viņa kronika esot grūti sadabūjama,

un vēlāk 198. lapp. atsaukdamies uz R., vārdiski citē pēc R.

Livonijas netikumus un parašas lielajā pārmaiņu laikmetā.

Kelchs raksta: „Rusovs, šis patiesīgais Livonijas vēsturnieks,
kurš tajā laikā pats redzējis Livonijas bezdievīgo ') dzīvi, raksta

šādi." Un tad nāk, tikai augšvācu dialektā, viss apraksts tieši

pēc Rusova.

Arn dt s savas „Lieflāndische Chronik", 11. T. ievadā

raksta: Mūsu tautiešu Rusova un Kelcha kronikas ir retumi,
kurus publiskās izpārdošanas var nopirkt par 3—4 dukātiem."

Tālāk Arndts piemin arī 3 R. kronikas izdevumus un autoru

karakterizē šādi: „Viņš raksta kodīgi un tēlo notikumus dabi-

skās krāsās, neraugoties uz personu."

1 ) der das damalige ruchlose Leben etc.
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Gadebušs „Von lieflāndischen Geschichtschreibern"

(Riga, 1772. 8. § 26. S. 37 ff.) und „Lieflāndische Biblio-

thek" (Th. 111. S. 53) arī piemin Rusovu. Viņš saka: „Kelchs

sauc R. par patiesīgu Livonijas vēsturnieku. Es negribu viņam

atņemt šo uzslavu, bet var būt, ka R. nav diezgan rūpīgi at-

šķīris baumas no notikumu patiesības. Elerts Krūze, savā vēl

neiespiestā pretrakstā, Rusovu ir krietni pārmācījis." Bet

smagi un pamatoti apvainotais Krūze nav tā persona, kurai

būtu jādāvā uzticība.

Jāpiemin vēl F r i c b c s „Handbuch der Geschichte Lief-

Ehst- und Kurlands", kur arī sastopamas ziņas un Friebes at-

sauksmes par R. kroniku un viņas saturu.
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