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Ievadījums

Beverīnas staltā pili
Tālivaldis valdīja,

Viņa slava tālu, tālu
Visā zemē izpaudās.

Auseklis.

Vissarežģītākais jautājums mūsu vēsturē ir staltās Beverīnas pils
atrašanās vieta. Jau ap 150 gadu šīs pils atrašanās vieta tiek meklēta.

Gan vācu, gan ari latviešu pētnieki ir ķērušies pie šī jautājuma atrisinā-

šanas, tomēr pils neapstrīdama atrašanās vieta, itin kā apburta, vēl līdz

šim nav uzrādīta. Te domātā Beverīnas pils vieta ir par tālu no centra

— Cēsīm, te pilskalns mazs, niecīgs, kas nevarēja nest plašo, stalto pili, te

pils nav uz īstā Gaujas krasta v. t. t, tā kā domu starpība te ir liela. Ari

es nebūtu vēl ķēries pie šī grūtā jautājuma cilāšanas un atrisināšanas, bet,
ievērojot mūsu jaunos apstākļus, ievērojot Latvijas valstsnodibinašanos,

ievērojot īsto Latvijas nacionālo skolu iekārtošanu, ievērojot vēstures

lielo audzināšanas nozīmi pie jaunās paaudzes, ievērojot vel neapgaismoto
Latvijas brīvības laikmetu pirms 700 gadiem, ta ka pat nav zināms, cik

liela tanī laikā bija Latvija, cik liela bija Tālava, cik talu sniedzas vitļu ro-

bežas uz rietumiem un austrumiem, uz dienvidiem un ziemeļiem, tad,_ieve-
rojot visu to, nevarēju atturēties no pūlēm un no_ darba pie šī jautājuma

sīkākas un plašākas apskatīšanas. Latvijas senvestures skaistākas lapas

Puses jau vijas ap Beverīnas pili, ap viņas aizstāvjiem un varoņiem. Ne

Par velti Auseklis dzejolī „Beverīnas dziedonis" saka: „Beverīnas staltā

Pilī Tālivaldis valdīja, Viņa slava tālu, tāļu'visa zeme izpaudās." Beve-

rīnas pareizu vietu uzrādot, mums ari noskaidrosies daudzi ta laikmeta

notikumi un apstākli, kā: Beverīnas pils iekārta, pils apcietinājumi, pils

apkārtne, pils lielums un citi jautājumi, kas katram vēsturniekam no liela

svara. —

Par Beverīnas jautājumu plašāk ir izteikušies C. G. grafs Sīverss,
Dr. A. Bīlenšteins, C. v. Lowis of Menar, V. D. Balodis sen., F. V. Balodis

jun., Lietgalietis un mācītājs Th. Doebners. Ta ka augšminēto pētnieku

spriedumi un izteiktās domas par Beverīnu nav visai plaši, tad lietas laba

viņus atstāstīšu pa lielākai daļai nesaīsinātus. Minētie kungi ari ir pieli-

kuši savas pūles un izteikuši savas domas lietas laba, tapec izturēsimies

Pret viņiem tikai ar cienību un ievērību. Neviens plašāks darbs nevar

but bez priekšdarbiem, un ja tādu nav, ad pats darbs jāieskaita par priekš-

darbu. Savā rakstā, lai noteiktu īsto Beverīnas pils atrašanas vietu, iz-

lietošu visus apstākļus, visas iezīmes un visas varbūtības, kas vien varētu

noderēt lietas labā. Mūsu senčiem nebija nekāda iemesla slēpt no nāko-

šam paaudzēm savu cīniņu, darbu un goda vietu, un tadeļ vajaga vel but

apstākļiem, zīmēm, liecībām un nostāstiem, kas mums šo vietu skaidri un

Raiši rādīs. Tādēļ tikai pie saprātīgas sijāšanas un meklēšanas!
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I. Beverīna pie Burtnieku ezera.

Baltijas senais rakstnieks A. V. Hupels savās topogrāfiskas ziņas

par Vidzemi un Igauniju no 1774. g.
1

) par Beverīnas atrašanas vietu

spriež šādi: „Burtnieku ezers, Rīgas apriņķi, kas atrodas pie pils un

baznīcas ar līdzīgu nosaukumu, ir 2 jūdzes garš un gandrīz 1 jūdzi plats.

Viņš senāk tika saukts „Bewerīn", ari Astijārw; pēdējais vārds

sastāv no diviem lībiskiem vārdiem „a st i" — trauks un „jā rw" —

ez c r s". Kādā cilā vietā A. V. Hupels saka: „Burtnieku baznīca, tā-

pat kā pils līdz ar dažām muižām, atrodas pie Bur- ezera, kurš senāk

ticis saukts A s t i j c r w c vai ari Bewerīn, kurus abus vārdus, lībiešu

valodas garā, vajadzētu rakstīt Astijārw un Pewe ri n. Tagad šo

ezeru sauc par Burtnieku ezeru." Kādēļ A. V. Hupels Burtnieku ezeru

sauc par Beverīnas ezeru, to viņš savā grāmatā nekur nepaskaidro.

Kādus 18 gadus vēlāk, 1792. g., A. V. Hupels izdeva „Jaunu dažādu

rakstu krājumu", kurā kāds nezināms rakstnieks spriež šādi:
2

)

„Beverīnas apgabals sniedzās pāri pār Burtniekiem un Trikātu, un

viņā bija pils ar to pašu vārdu, kurā viņas vecākam, ar vārdu Thalibald,

bija dzīves vieta. Varbūt Burtnieki stāv uz viņas (pils)
drupām." Pie šī sprieduma A. V. Hupels pievieno šādu piezīmi: „Tā
tad Beverīna bija latviešu pils, atradās latviešu zemē un Tolovas vai

Trikātas apgabalā; Thalibalds varēja būt Trikātas provinces vecākais,
varēja tikt turpat izlaupīts un tomēr būt Beverīnas kungs un īpašnieks." —

Ap to pašu laiku, 1778. g., Ērģemes draudzes mācītājs J. L. Borgers

savā grāmatā „Par Vidzemes senatni, viņas tautām un_ sevišķi latvie-

šiem"
3) saka šādi: „Burtnieku ezers bija pazīstams Be-

verīnas pils dēļ, kurā dzīvoja apgabala vecākais, kurš komandēja

Imeras latviešus un bija viņu pavēlnieks. Te bija sapulces vieta, kad gāja

uz Sakalu vai Ugauniju. Kādu pus jūdzi no ezera uz dienvidus rītiem at-

rodas pašā ceļa malā mazs ezers, piederīgs pie Briedēs muižas; tas ari tiek

minēts latviešu kara gājienos (Indr. kr. XIV., 8., 1210. g.).

Baltijas etnogrāfs J. C. Brotze,
4) aprakstīdams Burtnieku draudzi,

saka: „Še ir Burtnieku ezers, kurš citādi tika saukts „Bur", ari „B c -

w c r i n".

Kā A. V. Hupels, tā ari J. L. Borgers nekur nepaskaidro, kāpēc viņi
domā, ka Beverīnas pils ir atradusies pie Burtnieku ezera. Hupelam un

Borgeram pakaldarīdami, tā laika Baltijas zemju karšu sastādītāji, kā

*) Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland von A. W. Hupel. I. Band.

Riga, 1774. 122. un 229. lap. p.

*) Neue Nordische Miscellaneen. Von A. W. Hupel. I. und 11. Stiick. Riga, 1792.

65.-67. lap. p.
3) Versuch ūber die Alterthūmer Lieflands und seiner Volker besonders der Let-

ten von Joh. Ludw. Borger, Pastor zu Erms m Liefland. Riga, 1778. 45. lap. p.

*) Livland am Ende des achtzehnten Jahrhunderts oder topographische Beschrei-
bung desselben nach der A-o 1783 eingefuhrten Statthalterschaftsregierung, von I. C.
Brotze.
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V. C. Fribe,
8) Dr. Fr. Krūze6) un A. f. Richters 7 ) savās kartēs atzīmē

Beverīnu pie Burtnieku ezera. A. f. Richters savas vēstures kartē pie
Burtnieku ezera tai vietā, kur atrodas Burtnieku baznīca, ievietojis pils-
vietu ar nosaukumu „Beverin Bauerburg" = Zemnieku pils Beve-

rīna. Ari pat uz vēl tagad lietojamās Baltijas sienas kartes skolām, kas

izdota Tērbatā pie K. A. Raaga,
8) pie Burtnieku ezera atrodas uzzīmē-

tas gan „B cwc r ī ne", gan ari „Sote k 1 c".

Ari kāds latviešu rakstnieks — Gravīņu Kārlis „Baltijas Vēstneša"

1871. g. gājumā, Nr. 11. un Nr. 12. rakstā „Burtnieku pils un ezars" stāsta:

„Pirmās zinas par Burtnieku pili dod mums 1207. g., kad jau vācu prie-

steris tur bija un pilsapsargi kristīgu ticību bij pieņēmuši. Ap šo laiku tika

ap B c v c r i n - pili — kā tolaik Burtnieku pili sauce — daudz karots, bet

viņas krietns vadons Rusins ar saviem kareivjiem prata to pret naidnieku

uzmākšanām allaž dūšīgi aizstāvēt." Kādēļ Gravīņu Kārlis domā, ka

Burtnieku pils agrāk saukta par Beverīnpili, to ari viņš, tāpat kā senie

vācu rakstnieki, nekur nesaka. — levērojot tik plaši izplatītās domas, ka

Beverīnas pils ir atradusies pie Burtnieku ezera, Burtnieku dziedāšanas

biedrība sevi nosaucās par „Beverīnas dziedāšanas bie-

drību". Šī biedrība tika dibināta 1872. g. un 1922. g. maijā nosvinēja
50 g. pastāvēšanas svētkus.

Atskatoties uz A. V. Hupela J. L. Borgera, J. C. Brotzes un daudz

citu domām par Beverīnas atrašanos pie Burtnieku ezera, jāsaka, ka

viņi nav pirmie, kas tādas domas izteikuši. Jau 1753. g. izdotās J. G.

Arndta Livonijas kronikas 11. daļā, 339. lap. p. — tā tad jau 21 g. agrāk
— atrodam sekošo ziņu: „Burtnieki, pie Bur -ezera, ko citādi sauc

Asti jerwe vai ari Beverin®)." No kurienes J. G. Arndts ņēmis

šīs ziņas un kāpēc Burtnieku ezeru viņš sauc par Beverīnas, īsteni Be-

brīnas ezeru, nav zināms. Kā lietišķus aizrādījumus, ka Burtnieku

ezers varēja ari tikt saukts par B c b rī n a ezeru, pievedīšu sekošo:

1875. g. C. G. grafs Sīverss bija izdarījis izrakumus Ri ne kalniņā

pie Burtnieka ezera. Izrakumā atrastās mantas, laikam tikai kaulus, grafs
Sīverss bija nosūtījis profesoram L. Rūtimeijeram uz Bāzeli. Prof. L.

Rūtimeijers nu raksta 30. oktobrī 1877. g. šādi:
10)

„Krājumā no dzīvniekiem visbagātāki ir reprezentēts — b c b r i s.

Uzkrītoši ir, ka krājumā atrodas gandrīz tikai apakšējie žokļu kauli un

5) Livland nach der Eintheilung Heinrich des Letten und zu den Zeiten der

Bischoffe v. Ordensmeister bis 1562. Entworfen von W. C. Friebe.

") Ur-Qeschichte des Estnischen Volksstammes und Liv-, Est- und Curland von

Prof. Dr. Friedrich Kruse. Moskau, 1846.

7) Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen von A. v. Richter, L Theil.

Riga, 1857.
8 ) KapTa ripnoajīTiScKaro Kpaa. PĪ3;iaHie K. A. Paara. K)pi>eßT>, Jlutķn.

9) Der Lieflāndischen Chronik Andrer Theil von Liefland unter seinen Herren

Meistern etc. von Johann Gottfried Arndt, gedruckt im Jahre 1753, Seite 339. „Burtneek,

am See Bur, die sonst Asti j c r we, oder auch Beve r i n heist."
10) Sitzungsberichte der Gesellschaft fūr Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen Russlands aus den Jahren 1877—1881. Riga, 1884. 36. lap. p.
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vispārīgi maz citu skeleta dalu.
11) Ari viņš — prof. Riitimeijers — nere-

dzot ka šie žokļu kauli butu tikuši apstrādāti par darba rīkiem. Piesūtītā
kaste atradušies apmēram 90—95 apakšējo žokļu puses." —

„Baltijas Vēstneša" 1876. g. gājuma 16. un 17. numura rakstā „Par
Latvijas senatni un viņas pētīšanu" no Kārļa Georga grafa Sīversa, grafs
Sīverss pats par saviem izrakumiem 133. lap pusē izsakās šādi:

Bet vel vecākas būs laikamtās lietas, ko es Vec-Ates muižas daļā,
Rines kalniņā, uzgāju. Kādas 6 pēdas dziļi rokot, atradām starp zivju zvī-

ņiem, kauliem un gliemežu čaumalām daudz poda suķu un dažādus iero-

čus, kas no kauliem taisīti, un līdz ar tiem akmiņus, uz kuriem šie rīki trīti.
Bez tam uzgajarn daudz bebru kaulu un dažus kaulus no tādiem

kustoņiem, kas tagad vairs nemaz nedzīvo."
H. f. Bīnenštams savā Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes ģeogrāfiskā

apraksta12

) no 1826. g. 183. lap. puse, par Vidzemes dzīvnieku valsti rak-
stīdams, saka: „Še atrodams, lai gan reti, ari b c b r i s, bet tikai pie Sala-
cas un Rujas krastiem." Salaca, ka_ zināms, iztek un Rūja ietek Rines
kalniņa tuvuma Burtnieku ezera. Tā redzam, ka seno vācu rakstnieku
ziņām, ka Burtnieku ezers kādreiz butu ticis saukts par Bebrīna jeb
„B c v c r i n" ezeru, varētu gan būt taisnība.

Rīgas Latv. biedrības Zinību Komisijas 8. rakstu krājumā no 1893. g.
raksta: „Baltijas kaulu kustoņi" 83. lap. p. Dr. Dīriķis saka, ka „b c b r i s"
pec 1835. g. neesot vairs redzēts pie mums, tā tad — pilnīgi izmiris.

Vai šīs Dr. A. Dīriķa domas pareizas, to nezinu, tikai aizrādīšu uz

kādu ziņojumu no Valkas apriņķa „Jaunākās Ziņās" no 13. novembra
1922. g. Nr. 256. «Meža zvēri at gr ie ž a s". Ziņotājs saka: «Tā-

pat bebri no jauna apmetušies gluži tanīs pašas upju kraujās un līčos,
kur tie mājojuši gadus 75—80 atpakaļ."

II. Beverīna pie Vaidavas ezera

Kādus simts gadus velak, 1877. g., radās cits virziens spriedumos
par Beverīnas pils atrašanas vietu. Ta sauktās „Latviešu Draugu biedrī-
bas" ) Magazīna no 1877. g., 15. sējumā, 4. burtnicā,

14) atrodam grafa
Sīversa rakstu par Indriķa kronika minētam ģeogrāfiskām vietām. Šai
raksta, starp citam Indriķa kronikā minētām un meklētām vietām, grafs
Sīverss beidzot piegriežas jautājumam: „Bet kur gan atrodas zemnieku
pilis Sotekla, Beverīna un Autene?" Domādams, ka Beverīna atrodas uz

") Prof. L. Riitimeijers doma, ka tas varētu celties no strādnieka rīcības pie
salasisanas.

12) Geographischer Abriss der drei deutschen Ostsee-Provinzen Russlands, oder
der Gouvernements Ehst-, Liv- und Kurland. Von H. v. Bienenstamm. Riga, 1826.
183. lap. p.

JJ) Die Lettisch-Literārische Gesellschaft.

a c- i
™?5azil!' heraussegeben von der Lettisch-Literārischen Gesellschaft; 15. B.

4. Stuck. Mitau, 1877. 40.—45. lap. p.
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labā Gaujas krasta, viņš iesāk Beverīnu meklēt no paša Gaujas augšgala,

Ramkas, līdz Kvēpeņiem pie Gaujas, Raiskuma pagastā, Cēsu tuvumā,

un saka:

„Sākot no Ramkas ciematiem — Kelmaņi un Varīņi, pie kuriem at-

rodas no prof. Dr. Huka aprakstītais, uz labā Gaujas krasta atrodamais

pilskalns, līdz Kvēpeņiem, izņemot Idumējas apgabala divus Straupes pils-
kalnus un Ureles pilskalnu pie Ungurmuižas, uz Gaujas labā krasta atro-

das tikai vēl vienīgais pilskalns pie Vaidavas ezera, Rubenes draudzē, kas

ir liels, skaisti apcietināts un pie kura ari atrodas priekšpils jeb lopupils.
Tā sauktais „pilskalns" pie Burtnieku mācītāja muižas, kā ari pie Daibes

muižas nav meklējamais Beverīnas pilskalns. Abiem šiem kalniem

nav ne sāni norakti, ne virsa nolīdzināta, ne ari pie viņiem redzamas kā-

das zīmes no apcietinājumiem. Burtnieku pilskalns ir nenozīmīgs, pēkšņi
nokrītošs pakalns, kurš tikai līdzenā apgabalā, plaša līdzenuma vidū, va-

rēja dabūt kalna nosaukumu; nelielā attālumā no viņa iet šaurs, sakritis

novadgrāvis, 2—3 pēdu plats, pa mitru, nelielu zemumu; no kalna virsot-

nes kalna sāni nokrīt vienlīdzīgi uz visām pusēm. — Daibes pilskalns ir

gan augstāks un paceļas stāvāk līdz lēzenai virsotnei, kura ir 15 solus gara

un 7 solus plata; ari-te nav nekādu pēdu no kaut kāda apcietinājuma. Man

ari nav bijis iespējams izzināt, ka šim kalnam pat būtu bijis pilskalna vārds.

Rubenes vācu nosaukums „Papendorff", „Pfaffendorf" norāda jau uz prie-
stera — „pāpina" lēni, par kuru kronists Indriķis stāsta savas kronikas

XI., 7. nodaļā. Vēl vairāk vērības jāpiegriež tam, ka agrāk diezgan plašā,

tagad latviski sauktā Pāp c ne s, vāc. „Rosenblatt", muiža atrodas gan-

drīz turpat zem Zilā kalna, kas latviešiem bija svēts kalns un upurēšanas
vieta. No šīs vietas 10 verstu attālumā, pie Vaidavas ezera, gandrīz pretī

Vaidavas muižai, atrodas skaists un stipri apcietināts zemnieku pilskalns
— „Bauerburg" līdz ar lopu pili — „Viehburg". Šo pilskalnu es turu par

seno Beverīnu. Pat latviešu priestera (Indriķa) muzīkas instrumenta

— taures pūšanas vietu pils iekārta uzrāda, jo, kā liekas, ir bijuši apaļi
apcietinājumi. Šie apcietinājumi, priesterim pūšot tauri, deva telpu un

ari aizsardzību. Aiz palisādu sētas un zemes vaļņa viņš šādu aizsardzību

nevarētu atrast, nekavējot karotājus; aiz karotājiem viņa ari ne-

varētu redzēt un dzirdēt. Ka kronists Indriķis nav dzīvojis Beverīnā,

spriežams no viņa izteiciena — „kurš toreiz bija klāt*, bet ari vēl vairāk

no viņa atstāstījuma par viņa baznīcas postīšanu no igauņiem (XV.,
1. nod.), kur Beverīna netiek minēta, bet gan latviešu priestera dzīves

vieta (XXVII., 1.). Vienīgais kavēklis šo pils (kalnu) atzīt par kronikā

minēto Beverīnu, bija kronista nostāsts par bruņinieku apmešanos_ pie
kāda ezera Beverīnas ceļā (XIX., 8. nod.), no kurienes viņi izsūta izlūkus

v. t. t, jo šim ezeram vajadzēja atrasties puslīdz tuvu pie Beverīnas, lai

gan ceļa tuvumā, kas iet caur Velķu muižu, man nebija zināms neviens

ezers." Tālāk savā pārspriedumā grafs Sīverss meklē šo ezeru un viņu

atrod 5 verstis uz dienvidiem no viņa domātās Beverīnas, tagad saukto

Baušklāva ezeru netāl no Lenču pasta stacijas.
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„Baltijas Vēstneša" 1876. gada gājumā Nr. 16. un Nr. 17. atrodam

grafa Kārļa Georga Sīversa rakstu: „Par Latvijas senatni un viņas pētī-
šanu". Šai rakstā, 125. lap. pusē, grafs Sīverss saka: „Latviešu prie-

stera Indriķa laika stāstos uzejam, ka gar Sedas upes (Imeras) abām pu-

sēm un ari pie Burtnieku ezera (Astijerwe) latvieši dzīvojuši, un viņiem

Beverīnas pils piederējusi, — kas laikam gan tai pilskalnā pie Vaidavas

ezara būs bijusi, ja starp Jauno muižu (Burtnieku Jaunā muiža) un Burt-

niekiem neizdotos vēl kādu citu vecu pilskalnu uziet." —

Savā laikā grafa Sīversa domām par Beverīnas pils atrašanos pie

Vaidavas ezerā bija daudz piekritēju, un pat nesen atpakaļ, kā to vēlāk

redzēsim, un ari vēl tagad daudzi vācu senatnes pētnieki grafa Sīversa do-

mas ieskata par pareizām. Ari Dr. A. Bīlenšteins savā grāmatā: „Latviešu
tautas un valodas robežas 13. gadu simtenī un tagad", kas iznāca 1892. g.,

piekrīt grafa Sīversa domām, ka Beverīna ir atradusies Rubenes draudzē,

netāļ no Rubenes mācītāja muižas, Vaidavas ezera rīta krastā, Ķieģeļu
pagastā.

15)
III. Beverīna Trikātā

Par Beverīnas atrašanās vietu plašāk izteicas C. von L6wis of

Menar 1890. gada Baltijas Senatnes Pētītāju biedrības sēžu ziņojumos,
rakstā: „Vācu Ordeņa pils Trikāta Vidzemē".

1") Viņš spriež šādi: „T ri -

kāta atrodas uz ceļa no Ordeņa galvenās pils Cē-

sīm un Valmieras uz Gaujienu, Alūksni un bieži

apdraudēto austruma robežu; no otras puses Trikāta atrodas

gluži tuvu bīskapa lielākā zemes gabala ziemeļa robežai un pie ceļa no

Rīgas un Cēsīm uz bīskapa Tērbatas apgabalu. Abi šie apstākļi Trikātai

piešķīra svarīgu stratēģisku nozīmi. Tagadējais taisnais ceļš no Cēsīm

uz Gaujienu gāja toreiz pa bīskapa zemi (un, pats par sevi saprotams, ne-

bija Ordenim tik noderīgs). Grūti ari būtu atrodama — ievērojot tā laika

kara vešanu — Vidzemē tik noderīga, no pašas dabas apbalvota vieta ap-

cietinājumam. Kā liekas, tad šo apstākli jau Vidzemes pirmiedzīvotāji ir

ievērojuši: pilskalna ovālā daļa, kur atradās pati pils, uz ziemeļa pusi, kas

bija mazāk noderīga aizsardzībai, ir augstāka, kas gan varēja rasties no

senlaiku vaļņa, kā to aizvienam atrodam citos zemnieku pilskalnos. Jau

Krūzes „Nekroliwonikā" Trikātas pilskalns ir apzīmēts kā zemnieku pils-
kalns. Rietuma pusē kalns kā no pašas pils, tā ari no priekšpils nolaižas

stāvu uz Abula upes labo krastu, tāpat austruma pusē uz dziļi gulošo
Trikātas ezeru. Uz dienvidiem pils tiek aizsargāta no Trikātas ezera

ietekas Abulā, tā ka no šīm trim pusēm pils apsēšanai varēja būt maz

cerību uz sekmēm. Uz ziemeļiem pilskalns stāv sakarā ar tālāko augsti
stāvošo apgabalu. Uz šo pusi atrodas priekšpils, kuras priekšā atrodas

15) Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache m der

Gegenwart und im 13. Jahrhundert von Dr. A. Bielenstein, 1892. 87. un 94. lap. p.
16) Sitzungsberichte der Gesellschaft fiir Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen Russlands, 1890. Die Deutsch-Ordensburg Trikaten m Livland von

C. von Lowis of Menar. 37. lap. p.



9

ārējais pilsgrāvis, kas noderēja aizsardzībai un pa kuru tagad iet brauca-

mais cels. Pili no priekšpils šķīra iekšējais pilsgrāvis.

levērojot Trikātas centrālo vietu un stratēģisko kronists

Indriķis stāsta, ka te bieži notikušas kaujas. Vispirms Trikātas apga-

bals Indriķa kronikā tiek minēts 1208. g. (XII., 6. nod.), kad v g a v n i c š i

(Tērbatas apgabala igauni) ielauzās latviešu zeme, Trikātas robežas

(terram Letthorum
...

m finibus Tricatiae). Šī kronista vieta Beverīnu

apzīmē par Tālivalda pili. Tas pats tiek saukts par Trikātas apgabala

vecāko (seniores illius provinciae), gadījumā, kad viņu un viņa dēlu Vari-

bulu 1213. g. leiši saņem gūstā (XVII., 2.). 1215. g. Tālivaldis, Trikātas

vecākais, tiek no igauņiem savaņģots un mirst mocekļa nave, kuru viņa
dēli Rameķis un Drunnaldis briesmīgi atriebj (XIX., 3. nod.). Ja nu Beve-

rīna, pretēji līdzšinējām domām, nav tagadējie Burtnieki (uz ko kro-

nists nedod sevišķi nekāda iemesla), tad nebūtu neiespējami, ka latviešu

pils Beverīna ir Trikātā un stāvēja uz pakalna, kur velak bija Tri-

kātas Ordeņa pils. Uz vaļņa (starp pili un priekšpili), spēlēdams uz sava

muzīkas instrumenta, kronists Indriķis piespieda uzbrucējus atkāpties. —

Šīm domām par labu liecina ari ka apsēstie pa nakts laiku suta ziņu

bruņnieku meistaram Wenno uz Cēsīm (apmeram_4o kilometrus) un ka

tas pats „agri no rīta" sasniedz Beverīnu, varbūt nākošas dienas rīta (?_),
kas uz pāri par 50 kilometru attāliem mazāk varētu zīmē-

ties, pie kam vēl straujā Gauja atrodas viņu _starpa:
Talak Trikāta guļ

vairāk uz Ugaunijas pusi nekā Burtnieki, kadel drīzāk varēja noderēt ka

uzbrukšanas punkts ugauniešiem. — Beverīnu 1216. g. nodedzina krievi,

un vēlāk viņa vairs netiek minēta. Trikāta turpretim tiek minēta 1218. g.,

kad novgorodieši atgriežas no veltīgas Cēsu apsēšanas (XXII., 5.), tāpat

1223. g., kad iebrūk igauņi no Sakalas (Vilandes apgabala) un ugaunieši no

Tērbatas apgabala (XXVII., 1.), beidzot kā Tālavas apgabala latviešu sa-

pulces vieta 1225. g., kurā laikā pāvesta sūtnis bīskaps Vilums no Mode-

nas (XXIX., 3.) viņiem sludina turpat Dieva vārdus. — Rīmju kronika ne-

piemin ne Beverīnu, ne Trikātu. Kronists Indriķis 1220. g. min Drun-

naldi „no Astje rwa s" (XXIII., 9.); ar nosaukumu As t j_e r w varēja

būt apzīmēti tagadējie Burtnieki (ari ezers), kur Tālivalda deli liekas but

dzīvojuši pēc Beverīnas izpostīšanas. Ka, uz maju atgriezdamies, latvieši,
1208. g. dala laupījumu pie Burtnieku ezera, nepierāda, ka tur atradās

Beverīna, jo kronists noteikti saka, ka p ē c notikušas laupījuma

dalīšanas viņi atgriezās uz Beverīnu."

IV. Beverīna pie Valmieras

Ar 1895. g. domas par Beverīnas pils atrašanas vietu atkal grozījās.

Valmieras draudzes skolotājs y. D. Balodis ap 1887. g. bija atradis Valmie-

ras draudzē, Kauguru pagastā, Kaln-Eniņu ciemata daļa, Gaujas kreisa

pusē kādu pilskalnu. Tā kā tur senāk bijušas Bebru mājas (Kaugurmui-

žas vakā no 1815. g. sauktas „B c b b re"), tad V. D. Balodis sprieda, ka

še bijusi Beverīnas pils. Atklātība viņš savas domas pirmoreiz izteica
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1895. g. „Austrumā", 629. lap. p., rakstā: „Antīna un Metimne (Antīni un

Mietīni)" šādi:

„Liels pilskalns ari atrodas Idumas-Vīdumas-Vaidavas ezera kra-

stā, kādu versti no tagadējās Rubenes baznīcas, kas gan cits nevar būt,
kā Metimne jeb Metinīni. Grafs Sīverss gan še atliek Beverīnas pili,

slēgdams to no kronista izteikuma (XIV., 8.) „apud stagnum m via Beve-

rin =;= pie ezera Beverīnas ceļā". Bet tā kā „m via" ir tik daudz kā Beve-

rīnas ceļā, jeb kā mēs piem. sacītu Rīgas lielceļa malā, jeb uz Pliskavas

šosejas, caur ko nebūt vēl nav pierādīts, uz kuru pusi stāv vieta pati, un

no Vaidavas pilskalna (Metimnes) iet vecu vecais ceļš (skat. grafa Mellīna

veco karti) gar Briežu muižu, kur ari atrodas stagnum (staignums), pāri

Gaujā un aizved pa Gaujas malu uz pilskalnu, iznīcinātās Kauguriešu
Bebru mājas robežās, sauktu Bekas jeb Pekas kalnu (XV., 7. ir

Paike Bebrīnas vecākais), tad domājams, ka še ir Beverīna jeb
Bebrīni."

Par šīm V. D. Baloža domam Dr. A. Bilenšteins sava grāmata:

„Latviešu tautas un valodas robežas 13. gadu simtenī un tagad", izsakās

šādi:
17) „Katrā zinā skolotājs Balodis maldas, ja viņš še (pie Kalna Eniņu

mājām,
1U versti no Gaujas, uz viņas kreisā krasta, 8 verstes lejpus Val-

mierai) domā „castrum Beverin" — Beverīnas pili, jo viņa

droši ir atradusies Gaujas labā krasta pusē (XIV., 8.)."

1910. g. iznāca F. V. Baloža jun. grāmata krievu valodā: „Latviešu
cilts vēstures materiāli no IX. līdz XIII. gadu simtenim

18) ar daudz zīmēju-

miem, plāniem, kartēm un fotogrāfijām. Šīs grāmatas 22. un 23. lap. pusē

F. V. Balodis saka: „Pie Tolovas-Tālavas piederēja sekošās zemes un

pilis: Beverīna, pilskalns „Pe ka s" vai „B ek a s ka 1 n ā", Kaln-Eniņu
ciematā, senās Bebru mājās, Kauguru pagastā, Valmieras apriņķī." Tālāk
24. lap. pusē F. V. Balodis saka: „Beverīnas pilskalnam — Bebru māju
Pekas kalnam bez lielākā, apcietinātā kalna bija vēl trīs mazāki apcieti-

nājumi: priekšējais apcietinājums (Vorburg, priekšpils) un divi apcieti-

nājumi lopu iedzīšanai kara gadījumā (Viehburg, lopu pils)."
„Lielākā četrstūrainā kalna garums ir 105 aršīnas (245 p. jeb 35 asis),

platums 50 aršīnas (116p. jeb 16 asis) un augstums 27 aršīnas (63 p.

jeb 9 a s i s). Kā 1895. g. izrakumi rāda, tad uz kalna bija valnis un 9 soļus

no kalna malas (uz iekšpusi) palisādu siena. Kalna pašā augstākā vietā,

pretī priekšējam priekšpils apcietinājumam, bija ēka: te tika rokot atrasti

sapuvuši un apdeguši baļķi un mālu trauku gabali. Otrā kalna galā, gar

kuru, kā domājams, daudz gadus atpakaļ tecēja Gauja, atradās otra ēka,
tikai daudz mazāka: te atradās liels pulks apdegušu akmeņu, baļķi un

neliels roku dzirnavu akmens. Pilskalna dienvidus pusē bija grāvis, rie-

tumu pusē — Gauja, austrumos — priekšpils, bet uz ziemeļiem no pils-

1T ) Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache von

Dr. A. Bielenstein. 87. lap. p.

ibi <t>. B. Ka:io,rh. lī+iKOTopMe MaTepiajiM no Hcropin .laT&imcKaro īLieMenu ci»

IX. no XIII. cro.i-fc-rie. MocKßa 1910. r.
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kalna un priekšpils — liels purvs. Pēdējā paceļas augsts ovāls pakalns,
kur kara laikā slēpa lopus. No pilskalna uz otru pusi atrodas otrs ne

augsts pakalns, apaļš, ierobežots no vaļņa un vecas Gaujas vietas, kurš,
kā domājams, noderēja tam pašam nolūkam, t. i. lopu sadzīšanai. Kā citās

vietās, tā ari te, netāl no pilskalna, apmēram versti, bija upuru vieta un

kapenes Daniela kalnā." —

1911. g. iznāca krievu valodā grāmata: „Maskavas Sagatavošanas

Komitejas darbi XV. archeoloģiskam kongresam Novgorodā"
19

). Šaī grā-

matā, no 21. līdz 46. lpp., atrodas F. V. Baloža jun. raksts: „Ziņojums par

ekskursiju uz Baltijas apgabalu 1909. g. vasarā. Beverīnas izrakumi". 1 "-a)

Sava raksta iesākumā F. V. Balodis atkārto tikko atstāstīto no viņa grā-

matas „Latviešu cilts vēstures materiāli no IX.—XIII. g. simtenim." Pils-

kalna aprakstu viņš paplašina ar dažiem jauniem datiem. Tā no austruma

puses uz kalnu vedot ceļš, kalna rietuma pusi esot izskalojis pavasara

ūdens, un tā radies iedobums 9 aršīnu platumā. Kalna dienvidus puses

garums esot 98 aršīnas, ziemeļa — 112, austruma — 50 un rietuma — 57

aršīnas. Tālāk Fr. V. Balodis izteicas, kāpēc viņš īsti domā, ka šis pils-
kalns ir senās Beverīnas pilsvieta. Viņš spriež šādi:

„Tiesa, ka jautājumu par vēsturiskās Beverīnas atrašanās vietu kādu

laiku varēja skaitīt par loti apstrīdamu; kādu laiku viņu meklēja pie Burt-

nieku ezera, pēc tam, pēc grafa Sievērsa parauga, Vaidavas ezera krastos,
un tikai pēdējā laikā visi pievienojās V. D. Baloža sen. domām, ka v ē s t u-

riskā Beverīna — Kauguru Pekas kalns." Tālāk, kā pie-

rādījumus, Balodis jun. pieved Indriķa kronikas nostāstus par Beverīnas

pils atrašanās vietu.

Pierādījumi ir sekošie:

1. (Indriķa kron. XII., 6. nod.) 1208. g. ugaunieši savienojušies ar

sakaliešiem, iebrūk Trikātas apgabalā un, nodarījuši viņas iedzīvotā-

jiem daudz ļauna, apsēž Beverīnas pili. No tā jāspriež: Beverīna atrodas

uz dienvidiem no Trikātas(?).

2. Tad pat Beverīnā atrodas Indriķis, Jumāras(?) latv. priesteris '20 )

No tam jāspriež: Beverīnai vajaga būt kaimiņos ar Jumaras(?) ap-

gabalu.
3. Cīniņš pie Beverīnas sienām turpinājās visu dienu; nakti latvieši

aizsūta ziņnesi uz Cēsīm pēc palīdzības. Virmo, ordeņa priekšnieks, bū-

dams tai laikā Cēsīs, salasa apkārtnes iedzīvotājus un no rīta nokļūst Be-

verīnā. No tam spriežams: Beverīna atrodas netālu no Cēsīm, tā kā vienā

naktī var noiet attālumu starp šīm abām vietām.

,9) TpvaM MocKOBCKaro D"pe.aßapHTejibHaro Komhtcte no vcTporicTßV XV ap-
xeo.iorimecKaro ci>ls3aa. MocKna, 1911 r,

19a) OTien» o KOMBHjiHpoBK't bt> npiidajīßTincKin Kpafi .tetomt» 1909 ro;ia (Be-

BepnHCKi» parKonKn).
20) Jme r a, kuru kronists Indriķis min savā kronikā, nav tagadējā Kokmuižas

jeb lumāras upīte pie Valmieras, bet gan Sedas upe; skat. „Izglītīb. Ministr. Men."
Nr. 3. un Nr. 4. 1921. g. „Imeras upe un apgabals" P. Abula.
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4. Igauņu tomēr vairs nav pie Beverīnas sienām, viņi atgriezušies
uz mājām. Nākošo nakti ir stipra sala, un pakaļdzīšanās nav iespējama.

Tad beverīnieši sūta sūtni pie visiem viņu apkārtnē dzīvojošiem latviešiem

un sapulcina viņus uz kara gājienu. Atnāk ari kopā ar citiem Varidotis,
Antines kņazs. No tā spriežams: Beverīnas pils atrodas kaimiņos ar

Antinas pili.
5. Sapulcējušies un apbruņojušies, visi dodas kara gājienā. let

dienu, sakārto savu karaspēku, iet atkal nakti un dienu un uzbrūk saka-

liešu apgabalam. Slēdziens: attālums no Beverīnas līdz Sakalas robežai

līdzīgs gandrīz IV, dienas gājienam, un Beverīna neatrodas uz Burtnieku

ezera krasta, tā kā pēdējais atrodas pie Sakalas robežām.

6. Atpakaļ nākot latvieši uz Burtnieku ezera krasta dala laupījumu
un tad atgriežas mājās, Beverīnā, kurp nonāk svētdienā, kuru sauc Gau-

det c, t. i. priecaities (3. atventes svētdiena 13. decembrī). No tam jā-

spriež: Beverīna atrodas zināmā attālumā no Burtnieku ezera.

7. (XXII., 5.) 1218. g. krievi, neieņēmuši Cēsis, un, baidīdamies no

vācu uzbrukuma, noiet vienā dienā attālumu no Cēsīm līdz Trikātai. No

tā jāspriež: attālums no Cēsīm līdz Trikātei divreiz lielāks nekā no Cēsīm

līdz Beverīnai, kuru ziņnesis noiet divreiz vienā dienā(?).
8. XIV., 8). 1210. g. igauņi, pēc Cēsu apsēšanas, pārceļas pār

Gauju un guļ par nakti uz ezera krasta, kurš atrodas ceļā uz Beverīnu.

Otrā rītā igauņiem dodas pakal latvieši, lībieši un Cēsu bruņinieki un tura

azaidu pie tā paša ezera; te viņi dabū zināt, ka igauņi bēgot pār Jumāru

(gan Imeru!), nekavējoši dodas tālāk, un tai pašā dienā notiek kauja uz

J v m ā r a s(?) k r a s t i c m(?). Savienotais karaspēks top sakauts um iz-

klīdināts, bruņenieki tiek atspiesti uz Gauju. No tam jāspriež: ceļā, kas iet

uz Beverīnu, ir ezers; viņš nav tālu no Cēsīm, bet ari nav tālu no Jumā-

ras(?), Gaujas pietekas(?).
9. (XV., 7.). 1211. g. sakalieši un ugaunieši atkal iebrūk Trikātas

apgabalā un, izlaupījuši viņu, apsēž Beverīnu. Kaujas visu dienu, bet pils
nepadodas. Igauņi jautā: „Kāpēc nelūdzat mieru, vai jūs tos esat aiz-

mirsuši, kurus mēs nokāvām pie Jumāras (Imeras)?" No tam jāspriež:
Beverīna atrodas uz dienvidiem no Trikātas(?) un netālu no Jumāras(?),
kuras kaujā 1210. g., kā kaimiņi, ņēma ari dalību Beverīnas pils iedzīvotāji.

10. (XX, 5.). 1216. g. atnāk uz Tālavas apgabalu krievi, lai saņemtu

nodokļus; sakāvuši tos(?), viņi nodedzina Beverīnas pili. No tam jāspriež:
Beverīna atrodas Tālavas apgabalā.

11. (XVIII., 3.). Tālivalda dēli, Tālavas kņazi, 1214. g. pāriet katoļu
ticība. Bīskaps dod viņiem savu priesteri, kurš dzīvo netālu no Jumāras

(pareizi: Imeras). Tālivaldim pieder ari Beverīna (XII, 6). No tam jāspriež:
Tālivaldis — augstākais Tālavas kņazs, kuras robežās atrodas ari Beve-

rīna, atrazdamās netālu no Jumāras (par. Imeras).21)

21) Punktos 12._un_13. F. V. Balodis spriež par Tālivalda dēliem Varibulu, Ra-
meķi un Durvaldi. Tā kā šie spriedumi neattiecas tieši uz Beverīnas jautājumu, tad

šos divus punktus nepievedu.
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14. 1211. g. (XV, 7.). Dote un Payke, Beverīnas kņazi, dodas uz

Rīgu. No tam slēdziens: Dote un Pavke — Tālivalda vietnieki Beve-

rīnā, varbūt, pat dēli, kuri dabūjuši savu dalu no tēva īpašuma, tā kā Tāli-

valdim bija vairāk dēlu (XVIII, 3.), bet pie latviešiem, tēvam vēl būda-

mam dzīvam, dēliem tika atdotas viņu daļas."

„Pilskalns — „Pekaskaln s", uzglabādams savā nosaukumā

kņaza Paika vārdu, Bebru-mājas („Bebri-Beberin-Beverin") ro-

bežās, atrodas 7 verstis no Valmieras — senās „Antines", 2 verstis no vē-

sturiskās Jumāras(?) grīvas, kur viņa ietek Gaujā. Pilskalns atrodas

apmēram 23—24 verstis no Cēsīm, pusceļā starp Cēsīm un Trikāti(?) uz

dienvidiem no pedējās(!) tikai uz rietumiem un lielā attālumā no Burtnieku

ezera. Viņš atrodas vēsturiskās Tālavas robežās. Pilskalnu — Pekas-

kalnu savieno ar „Metimnes" — pilskalnu, kas atrodas uz Vaidavas

ezera krasta, vecs ceļš, kurš, iedams gar Gauju un, pāriedams viņā pa

Grīviņa rāmi, satiekas pie Briežu muižas kroga, pie ezera — („apud
stagnum m via Beverin" =pie ezera Beverīnas ceļā) ar Cēsu ceļu, kas iet

uz Valmieru, uz ziemeļiem. Ar citiem vārdiem: no manis ar rakšanu iz-

pētītais pilskalns „P c ka s ka 1 n s", iznīcinātās „Bebru-mājas — „Bebri"

—robežās, ir vēsturiskāße verīna, kurā zem pareizticīgā Tālavas

kņaza virsvaldības valdīja Dote un Paike."

Kas zīmējas uz pakalniem Kaln-Eniņu pilskalna dienvidos, ziemeļos
un austrumos, tad F. V. Balodis, izdarīdams tur izrakumus, nav neko at-

radis, kas liecinātu, ka šie pakalni bijuši apcietināti. Pēc viņa domām

šie pakalni neesot nekas cits kā smilšu sanesumi no Gaujas, kura še senāk

tecējusi garām.
22) Tā tad viņi, izi.iemot varbūt priekšpili, nebūtu nemaz

pieskaitāmi pie pilskalna un viņa apcietinājumiem. F. V. Baloža izdarītie

izrakumi Kaln-Eniņu pilskalnā ir bagāti ar daudz atradumiem, kas visi

plaši aprakstīti un paskaidroti, pieliekot klāt plānus un zīmējumus. Katram,
kas interesējas par mūsu senatni un vēsturi, vajadzētu ar viņiem iepazīties.
Tāds darbs mums latviešiem ir vienīgais un pirmais.

V. Mācītajā T. Doebnera domas par Beverīnu

Baltijas vēstures un senatnes pētnieku biedrības sēžu ziņojumos no

1912. g. atrodam senākā Kalsnavas-Vietalvas mācītāja T. Doebnera

rakstu: „DieLage derßurgßeverin" — Beverīnas pils atraša-

nās vieta".23) T. Doebners vispirms iepazīstina savus lasītājus ar V. D.

Baloža sen. un sevišķi ar F. V. Baloža jun. rakstiem par Beverīnu, atstā-

stīdams viņu svarīgākās domas. Sava raksta beigās ari iepazīstina lasītā-

22 ) Tpynu MocKOBCKaro IlpejißapHTejibHaro KoMHTera no vcTponcrsv XV np-
xeojiorHqecKaro cvE3;ia. 27 un 28. lap. pusē.

23) Sitzungsberichte der Gesellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde der

Ostseeprovincen Russlands aus dem Jahre 1912. Riga, 1914. „Die Lage der Burg Beve-

rin". 82.—91. lapp.
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ius ar seno etnogrāfu Hupeļa, Hārdera, Borgera domam un aizrāda uz ģeo-

grāfijas karšu sastādītājiem Frībi, Mellinu, Krūzi un Richteru, kuri ievie-

tojuši Beverīnu pie Burtnieku ezera. Tāpat T. Doebners aizrāda uz grafa

Sīversa, Lowis of Menara, Fr. v. Keusslera un Dr Bīlenšteina domam

Beverīnas jautājumā. Tā kā raksts iznāca druka 1914. g. un

ir visjaunākais un pēdējais pārspriedums par Beverīnu, tad aizrādīšu

īsumā uz viņa atsevišķām domām, kuras, lai gan neizteic neko jaunu šai

lietā, tomēr ari ņemamas vērā.

T. Doebners (88. lapp.) saka: „Abi Baloži atsaucas savos apgalvo-

jumos ari uz to, ka Indriķa kronikas XV., 7. nod. par Beverīnas vecākiem

minēti Do te un Pa ikc. Ar pēdējo viņi grib vest sakara vardu Pekas-

kal ns. Bet Peka, ģen. Peka s, ir latviešu vārds ar dažādamnozīmēm:

kāja, ķepa, govju sēne, baļķa apakšgala izaugums uz sāniem, koka gabals

kā gaida vai cita kāda priekšmeta kāja vai stute_(Sk. Ulmaņa latv. vārd-

nīcā). Ar kādu no šīm nozīmēm stāvēs āri sakara vārds Pekaskalns.

Vārda „p ek a" tieša radniecība ar vārdu Pai k c ir izslēdzama. Ari

vēl uz kādu citu vārdu atsaucas abi Baloži: Pekas kalns atrodoties uz

Bebru ciemata zemes, kurš tagad vairs nepastāvot. Visāda ziņa

Bebru ciemata pastāvēšana še ir veca, jau zviedru revīzija no 11. jūlija

1688. g. (Vidzemes bijušā bruņniecības archivā Nr. 260, lapa 637
24)) to ap-

apliecina, kur kopā tiek minēti „BeberPeter"unKalnEnningPa-
w v I." Eniņu ciemats pastāv vēl tagad, un Pekas kalns atrodas uz viņa

zemes. Vārds „Bebru", ģen. no bebris, ir pamata vārds pamazināmam

vārdam „b ebr i ņ š"; vārds „bebriņš" pēc kronista rakstības paraduma
ir pārgājis latiņu valodā rakstītā vārdā „B c v c r i n". Te ir patiesi va-

lodas sakars. Tikai tas ir uzkrītoši, ka nav uzglabājusies ciemata no-

saukuma pamazināmā forma „B c b r i ņ š", jo latviešiem tādas formas pa-

tīkamas (tā, paraugam, Valmieriņš, ciemats Eniņu_ ciemata tuvuma;

G rī v i ņ š, 8 verstis uz leju — Gaujas rāmis, pamazinājums no „gnva"),
bet no Beverīna s" ir palicis „b eb r i". Mums trūkst šī vārda

pilnīgas saskaņa s." Tālāk T. Doebners saka: „Balodis jun. dod

plašus pierādījumus par Beverīnas atrašanās vietu uz Pekas_ kalna, pieved
ari vēsturiskus gadījumus. Starp tiem visvairāk uz Beverīnas atrašanas

vietu tuvu pie Trikātas, uz Gaujas kreisā krasta aizrāda Indriķa kronikas

nostāsti XII., 6. un XVI., 7. nod. par ugauniešu un sakaliešu iebrukšanu

Trikātas apgabalā, tā izpostīšanu un Beverīnas apsēšanu. Trika t a un

Beverīna še ir minētas tuvu viena pie otras. Bet ja

mēs tomēr sekojam ticības izplatīšanas gājienam un salīdzinām ar stāvokli,
kādu šai gadījumā ieņem Beverīna, tad nākam pie pārliecības, ka viņai
vajaga būt bijušai uz labā Gaujas krasta." Sava raksta beigas T.

Doebners stāsta, kā notikusi lībiešu un latviešu kristīšana gar Daugavu,

Gauju, kā senāk gājuši celi gar Gauju, kādos gadījumos Trikāta minēta

un ka par Trikātas latviešu sapulcēšanos uz karu ne-

maz netiekot stāstīts un tādēļ Beverīna atrodoties citādās attic-

-*) Tagadējais nosaukums: «Vēsturiskais zemes archiv s".
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čībās pret vāciešiem nekā Trikāta un to varot izskaidrot tikai tā, ka Be-

verīna esot atradusēs uz rietu mi c m no Gaujas, vāciešu darbības

apgabalam tuvāk stāvošā Tālavas daļā un tāpēc, līdzīgi Soteklas un Auti-

nas latviešiem, Beverīnas latvieši sabiedrojušies ar vāciešiem. „Mes

tāpēc ari atrodam," saka Doebners, „pie visiem pētniekiem, kas nodarbo-

jušies ar kronista Indriķa vēsturi un ģeogrāfiju, izteiktas domas,

ka Beverīna ir meklējama Gaujas rietuma puse. No Indriķa

kronikas Beverīnas vārds pazūd pēc tam, kad krievi_l2l6. g. Beverīnas pili

bija nodezinājuši. Ari citas senās kronikas viņas vārdu, nepazist(l). Cik

stipra Beverīna bijusi kā zemnieku pils un cik liels iespaids viņas vecākam

tajā laikā varējis būt uz apkārtējo latviešu apgabalu, priekš vācie-

šiem kā svarīgs strateģisks_ punkts vai vērtīgs īpa-

šums katrā ziņā viņa ne varē j a b u_t, un tadel nekādas tradi-

cijas par viņas atrašanās vietu nav uzglabājušās."

Savu rakstu T. Doebners nobeidz ar aizrādījumu, kai, kamēr nebūšot

tagadējais lietas stāvoklis apgāzts ar svarīgākām liecībām nekā Bebru

ciemats, uz kura zemes atrodas pilskalns starp Valmieru un Cēsīm pie

Gaujas, uz viņas austruma krasta, tikmēr hipotēzei par Beverī-

nas atrašanās vietu uz Gaujas rietuma krasta pie

Vaidavas ezera esot lielāka varbūtība.

VI. Beverīna Valmierā

Daži mūsu senatnes pētnieki ir izsacījuši domas, ka tagadēja Val-

miera, sevišķi viņas skaistais Valtera kalniņš, kurš atrodas pie Valmieras

bruņinieku pils drupām, upju kaktā starp Gauju un Rātsupi, esot senās

Beverīnas pils vieta. Tā kā Valmiera atrodas pie Rīgas-Pliskavas ceļa,
29 verstis no Cēsīm, gandrīz taisnā linijā starp Cēsīm un Burtniekiem un

ceļā, kas ved no Rīgas vai nu uz Sakalu vai Ugauniju, tad šādas domas

tin varbūtība izliekas loti ticama. Tā Lietgalietis „Rīgas Avīzes"

1910. gada gājuma 30. numurā savā raksta: „Pa senatnes tekam" spriež
šādi

25

):

1) Ja nu tagad Valmiera ir Tālavas centrs un ievērojama no-

metne, tad, ievērojot plašo auglīgo apkārtni, ari senatnē še bij lielāka no-

metne un centrs, un ja nu kronists šai apvidū min Beverīnu par centru,

tad vienīgi še varēja būt Beverīna. Ja nu ari Valmierā ir celta mūra

pils (ap 1280. g., no kura laika tad varbūt ari izzuda Beverīnas vārds),

tad ari Valmieras mūra pils vietā bij agrāk senču lielāks cietoksnis un var

būt vienīgi Beverīna.

2) Tik plašu nometni un .tik stipru cietokšņa vietu varēja dot vienīgi

tagadējā Valmiera, kur pati daba radījusi stipru un ideāli derīgu un jauku
vietu. Citur nekur apkārtnē tāda vieta nav atrasta un atrodama.

2S) „Pa senatnes tekam" no Lietgalieša „Rīgas Avīzes" 1910. gada gājuma Nr. 1.,

13., 14., 20. un 30.
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3) Tekas ieminas no ciema uz ciemu; ceļš no vienas lielākas no-

metnes uz otru. Tautas dabiskā gaitā nomītas pēdas nemainās un pastāv,
kur senāk bijušas, tur ari tagad. Kur senatnē vajadzēja būt ceļiem un tādi

ieminas, tur tie tagadējo zemes ceļu veidā ari tagad pastāv. No Vilandes

(Sakalas) puses gar Burtnieku ezeru ceļš ved uz Valmieru un tad viens

tālāk gar Gauju uz Cēsīm un otrs šķērsām pāri Gaujai uz Trikātu. No

Cēsīm atkāpdamies igauņi un viņiem pakaldzīdamies lietgalieši (laikam
gan latga 1 i c š i?) un bruņinieki iet pāri Gaujai t. i. uz Gaujas labā krasta,
un iet tad pa Beverīnas ceļu līdz Jumārai. Beverīna tā tad bij

uz Gaujas labā krasta, kur ari Valmiera atrodas. Līdz Jumārai

(laikam Imerai?) nav Beverīnas, jo tad jau beverīnieši būtu saukti

palīgā dzīties pakal igauņiem, vai ari no igauņiem sakautais bruņinieku

un lietgaliešu (latgaliešu) pulciņš būtu meklējis glābties Beverīnā, ko

kronists nemin. Beve r ī na tā tad ir tālāk pa Gauju uz augšu.
Piecas verstis tālāk augšup no Jumāras ietekas Gaujā un 30 verstis no

Cēsīm nu atrodas Valmiera. Tā tad vienīgi Valmiera var būt Beverīna,

jo tālāk par Valmieru ari nevar būt Beverīna. Pretējā gadījumā nebūtu

iespējams pa nakti aizlaist ziņu uz Cēsīm un iz turienes otrā rītā agri

ierasties Beverīnā karaspēkam. 30 un 30 jeb 60 verstes, un ieskaitot vēl

laiku karaspēka mobilizēšanai, ir gan augstākais vienas nakts gājiens.

Noteicot kara gājienu uz Igauniju, kara pulki pulcējās pie Beve-

rīnas. Tā tad rīdziniekiem, cēsiniekiem un tālaviešiem jeb trikātiešiem

un smilteniešiem Beverīnā ceļš krustojās. Ja tagad uz minētām vietām

izrīkotu kara gaitu (v z k v r i c n i?!), tad par sapulces vietu noteiktu Val-

mieru, jo tagad ceļš krustojās Valmierā. Se redzam, ka Valmiera „sedz"
Beverīnu.

Atgriezdamies no sakaliešu kaušanas 1208. g., lietgalieši (latgalieši?)

dala laupījumu pie Burtnieku ezera. To darīja tādēļ, ka burtniecieši taču ne-

gāja tālāk līdzi. Viss cits karaspēks atgriežas uz Beverīnu, iz kurienes ari

izgājis. Tagadnē šis ceļš pieved pie Valmieras. Beverīnā, redzams,
kara pulkiem celi šķiras. Cēsniekiem un Rūsiņam bij jāiet gar Gauju pa
Beverīnas ceļu uz Cēsīm, un trikātieši pāri Gaujai uz austrumiem uz

Trikātu. Lejpus tagadējai Valmierai nevarēja būt Beverīna, jo tad uz

turieni neietu līdzi līkumā trikātieši, un augšpus vai uz Trikātas pusi ari

ne, jo tad uz turieni nebūtu gājuši līkumā ar laupījumu apkrāvušies cēs-

nicki un Rusins. No visa tā nu redzam, ka, iedami no Cēsīm vai no Burt-

nieku ezera, vai no Trikātas uz seno Beverīnu, mēs pieejam pie ta-

gadējās Valmieras, un tā tad V a 1 m i c r a i r sen ā Beverīna.

VII. Kāpēc Beverīna nevarēja atrasties pie Burtnieku ezera?

Atstāstījis līdz šim izteiktās dažādās domas par Beverīnas atrašanās

vietu, aizrādīšu vispirms uz līdzšinējo spriedumu trūkumiem, nepilnībām
un pārpratumiem un tikai tad izteikšos plašāki par Beverīnas pils atraša-

nās vietu.
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Baltijas vācu senie rakstnieki un etnogrāfi A. V. Hupels, J. L. Bor-

gers un J. C. Brotce, kā ari Baltijas senie ģeogrāfijas un vēsturisko karšu

sastādītāji, kā: V. C. Frībe, Dr. Fr. Krūze un A. f. Richters domā, ka

Beverīna atradusēs pie Burtnieku ezera, jo ezers ticis saukts par
Beverīn-ezeru. Šīs domas jau grafs Sīverss, Lovis of Menar, A. Bīlen-

šteins un citi atmet kā nepamatotas. Ka Beverīna nav atradusēs pe Burt-

nieku ezera, to kronists Indriķis skaidri apliecina savas kronikas XII., 6.

nodaļā. Viņš saka: „Bet latvieši nometās pie Burtnieku ezera un, izda-

lījuši savā starpā visu laupījumu, priecīgi atgriezās uz Beverīnu=Letthi

vero apud stagnum Astigerwe se deposuerunt, et devisis inter se spoliis
universis laeti m Beverin redierunt." Ja jau Beverīna būtu atradusēs pie
Burtnieku ezera, tad nebūtu bijis vajadzīgs vairs nevienam, pēc laupījuma
izdalīšanas, griezties vēl atpakaļ uz Beverīnu. Ka senie rakstnieki Be-

verīnas atrašanās vietu min pie Burtnieku ezera, tur vajaga būt kādam

citam iemeslam. Tālavas svarīgākās valdības vietas jau bija Trikāta un

Beverīna. Burtnieku valdnieks Druvvaldis, kā Tālivalda dēls, varēja
valdības ziņā būt atkarīgs no sava tēva rezidences Beverīnas. Tā kā

Burtnieku apkārtnē līdz šim nav atrasts neviens lielāks pilskalns vai ap-

cietinājums, izņemot varbūt Burtnieku bruņinieku pils vietu, tad lielākas

kara briesmās burtniecieši varēja glābties stiprā Beverīnas pilī. Tā kro-

nists Indriķis stāsta XVIII., 5. nodaļā (1215. g.), ka Tālivalda dēli Igau-

nijā—jūrmalā, salaupījuši trīs Livonijas podus sudraba, drēbes, zirgus

un daudz cita laupījuma, ko v i s v atveduši uz Beverīnu (que omnia retu-

lērunt m Beverin). Kāpēc gan Tālivalda dēli visu laupījumu atveda uz

Beverīnu, bet kādas daļas neatstāja Burtniekos — pa ceļam, — kur jau
valdīja Tālivalda dēls? Gan tāpēc, ka Beverīna bija stiprākā pils un

drošākā noglabāšanas vieta. Tā no visa varam vērot, ka Beverīnai ir

bijuši ciešāki sakari ar Burtniekiem, un tādēļ seno etnogrāfu un vēstur-

nieku domas par Beverīnas atrašanās vietu pie Burtnieku ezera pa daļai
attaisnojamas. Visus apstākļus ievērojot, jāsaka, ka Beverīna ir bijusi
liela, stipra un labi apcietināta pils un kā tādai viņai vajadzēja atrasties

uz plašuma ziņā piemērota pilskalna, bet tāda nav ne pie Burtnieku ezera,

ne ari viņa apkārtnē. Tā tad šī hipotēze ir galīgi atmetama! —Ka Burt-

nieku ezers kādreiz varēja ari tikt saukts par B c b r ī n a ezeru, tam, kā

jau aizrādīju, es nepretojos, un, kā liekas, tad ari tas varēja būt vienīgais
iemesls tik cienītiem senajiem vācu pētniekiem un rakstniekieim Beverīnas

pils atrašanās vietu uzrādīt pie Burtnieku ezera.

VIII. Kāpēc Beverīna nevarēja atrasties pie Vaidavas ezera?

Grafs Sīverss, Dr. A. Bīlenšteins, Fr. fon Keusslers un T. Doebners

domā, ka Beverīna ir atradusēs pie Vaidavas ezera, 1 versti no Rubenes
baznīcas, Ķieģeļu pagastā. Ka Beverīna tomēr nevarēja atrasties pie
Vaidavas ezera, pierāda sekošie apstākļi:

a) Kronists Indriķis (XII, 6.), stāsta, ka Tālivaldis no Beve-

rīnas līdz ar citiem latviešu vecākiem sūtījuši sūtņus uz Igauniju. Ci-
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tās vietās (XV, 7; XVII, 2.; XIX, 3.) kronists stāsta, ka Tālivaldis dzīvojis

Trikātā. Liekas, ka starp Beverīnu un Trikātu ir bijuši kadi tuvāki

un ciešāki sakari, ka vietējais priesteris un kronists Indriķis viena un tai

pašā laikā vienu un to pašu personu piemin divas vietas. Starp Trikātu

un Rubeni, kuras viena no otras taisna līnija atrodas ap 28 verstīm, ka

liekas, tādu tuvāku sakaru nevarēja būt. Rubene līdz ar Vaidavas ezeru

varēja atrasties pavisam citā novada — Idum c j a. Ta fijārne saka

(Monumenta Liv. antiq. I, 5. 1. p.) „I dum c[a ir ta zeme, kur at-

rodas Straupe un Mujan V. Ta ka pie Mujāniem ari piederē-

jusi Lenču muiža
26) Cēsu draudzē, kura atrodas uz dienvidus rietu-

miem no Rubenes, bet Mujāni ziemeļos no Rubenes, tad ari Rubene ka

vidus punkts varēja piederēt pie Mujāniem un līdz ar to pie Idumejas.

b) T. Doebners aizrāda
27

), ka Vaidavas pilskalna virsas lielums,

starp palisādēm, esot 1298 kv. asis, t. i. ap 11/*l 1/* pūrvietas liels. Ta ka

pilskalns" jeb pareizāki pils vieta pie Vaidavas ezera atrodas uz ezera

krasta līdzenuma, tad nav nemaz domājams, ka stipra Beverīnas pils,

kuras igauņi nespēja ieņemt 1208. un 1211. g., to visu dienu apsezdami,

būtu stāvējusi uz šī Vaidavas krasta līdzenuma. Uz tada niecīga pils

augstuma, kas varēja pacelties tikai vien- vai divstavu ekas augstuma,

priesteris un kronists Indriķis nebūtu iedrošinājies spelet savu mūzikas

instrumentu un dziedāt cīņas laikā, jo igauņi viņu ar savām bultām un

šķēpiem būtu nogāzuši no apcietinājuma, kā tas notika ar Rušinu pie

Dabreļa pils Sateseles aizstāvēšanas (Indriķa kronikā XVI, 4.).

c) Beverīnas pils savu nosaukumu varēja dabūt tikai no vārda —

„bebrs", t. i. no vietas, kur bebri patiesi varēja dzīvot. Cik zināms, tad

bebru dzīves vietas var būt tikai pie upēm, upītēm un ezeriem, kuros

ietek upes. Tā A. E. Brēms savā dabas mācības grāmatā saka: 28) „Bebri

izvēlas saviem dzīvokļiem upi, kuras krasts ir noderīgs viņu pilu būvei,

un tādu vietu, kuras tuvumā ir daudz pārtikas. Vispirms viņi cel dambi,
lai ūdeni varētu tik augsti pacelt, ka lai tas sniegtos līdz viņu būdas grī-

dai", t. i. lai viņu alas no upes puses uz dzīvokļiem butu aizvienam zem

ūdens. Tāda ūdens uzturēšana vienādā augstumā iespējama tikai mazas

upēs. Pie Vaidavas pilskalna nu nav ne upes, ne upītes. Pie Vaidavas

ezera nav neviena vietas nosaukuma, kas atgādinātu Beverīnas pils
vārdu. Tā tad šai grafa Sīversa, Dr. A. Bīlenšteina un T. Doebnera hi-

potēzei par Beverīnas, atrašanās vietu pie Vaidavas ezera nav nekāda

īsta pieturas punkta vai pamata.

d) Tālavu dalot, kā tas redzams no Tālavas dalīšanas urkundes

no 1225. g.,
29) bīskapam Albertam piešķīra divas trešdaļas, bet bruņinie-

26) Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache m der

Gegenwart und im 13. Jahrhundert, von Dr. A. Bielenstein, 67. lpp.

27) Sitzungsberichte der Gesellsch. fur Geschichteu. Altert. aus demJahre 1912.,

82.—91. lpp.
28) A. E. Brehm, Illustriertes Tierleben, 11. Band. Hildburghausen, 1865.

173. lpp.
w) Dr. A. Bielenstein, Die Grenzen des lettischenVolksstammes etc, 416. lpp. Nr. 7.
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ku Ordenim vienu trešdaļu. Bīskapa daļa naca 12 Tālavas centri-ciemi,

kā: Gibbe, Jovnate, Jeie, Ale, Slawka, Saweke, Vire-

vele, Zirwegale, Metsene, Gulbana, Jazowa, Prebalge.

Kā redzams, tad starp šiem ciemiem Beverīnas nav. Ta tad Beverīnai

vajadzēja atrasties bruņenieku Ordeņa daļa. Ka tas ta, to tūliņ redzēsim

T. Doebners savā pārsprieduma „Die Lage der Burg Beverin", )

90. lap. p. saka: „No Indriķa kronikas Beverīnas vārds pazūd pec tam.

kad 1216. g. krievi nodedzināja pili. Ari citas senas kronikas viņu ne-

pazīst." Te T. Doebners maldās; viņš nepazīst „Vacu Ordeņa kronikas". >

Šīs kronikas kādā piezīmē starp citam Ordeņa pilīm ari ir minēta Beve-

rīna šādā vācu rakstībā — „Beuerinc". Ar to ir pieradīts, ka Beverīna

ir atradusies tai Tālavas apgabala, kurš piekrita bruņenieku Ordenim,

un tas priekš Beverīnas pilsvietas atrašanas ir no loti liela svara. Kadi

Baltijas apgabali piederēja bīskapam un kadi bija bruņenieku Ordeņa lie-

tošanā Baltijas vidus laikmetā, t. i. līdz 1562. g., par to K. f. Lovis of Me-

nar ir sastādījis un 1895. g. izdevis sevišķu karti. M) Šai karte nu ir re-

dzams, ka Vaidavas ezers līdz ar savu pilskalnu ir atradušies bīskapa

daļā. Šie aizrādījumi nepārprotami pierada, ka Beverīna nav atradusēs

pie Vaidavas ezera, un grafa Sīversa, Dr. A. Bīlenšteina un T. Doebnera

hipotēzes zaudē savu līdzšinējo nozīmi.

IX. Kāpēc Beverīna nevarēja atrasties Trikātā?

Vistuvāk patiesībai ir pienācis K. f. Lovis of Menar. Viņš, ka jau

minēju, ir sastādījis Baltijas viduslaiku, līdz 1562. _g., karti pec muižu

seniem dokumentiem un robežām. 33) Ar minētas kartes palīdzību

būs iespējams nākotnē noskaidrot nevien Tālavas, bet ari senas

Latvijas robežas. Lovis of Menar ir visvairāk strādājis pie bru-

ņinieku pilu un pilskalnu_ izpētīšanas. Baltijas vēstures un senat-

nes pētītāju biedrības sēžu ziņojumos bieži vien varam atrast

dažādus Baltijas vēstures jautājumus, kas iztirzāti no Lovis of _Me-
nara. — Jautājumā par Beverīnu K. f. Lovis of_Menar

34
)doma, ka ta at-

radusies uz tagadējās Trikātas pilskalna, Trikātas muiža. Te redzam,

ka Lovis of Menar jau ir atsvabinājies no citu vāciešu senatnes pētnieku

maldīgām domām, ka Beverīna varētu atrasties tikai Gaujas laba puse

un tikai pie Vaidavas ezera. Viņš pieņem varbūtību, ka Beverīna varētu

būt Gaujas kreisā pusē — Trikātā
J

Beverīnas-Trikatas apsēšanas ga-

dījumā no igauņiem palīdzība no Cēsim pienāk otra rīta, kas uz pari par

50 kilometriem attāliem Burtniekiem mazāk varētu zīmēties, pie kam

30) Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Geschichte und Altertumskunde; no

1912. g., 82.—91. lpp.
31) Scriptores rerum Livonicarum, Erster Band. 111. Auszug aus der Deut s c h-

Ordens - Chronik; 865. lpp., piezīme 4.: „B c v c r i n c, Cruys. Oercaten. Oer Arens."

32) Livland im Mittelalter, von K. v. Lovis of Menar, 1895.
33) Livland im Mittelalter. Entworfen und gezeichnet von K. Lovis of Menar.

1895. Mit Erlāuterungen zu der Karte von Livland im Mittelalter.
34 ) Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Geschichte und Altertumskunde der Ost-

seeprovinzen Russlands, 1890. „Die Deutsch-Ordensburg Trikaten m Livland"; 37. lpp.
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vēl straujā Gauja atrodas viņu starpā. Tāpat K. f. Lovis of Menar ļoti

pareizi aizrāda, ka Trikāta atrodoties vairāk uz Ugaunijas pusi neka Burt-

nieki, kādēļ drīzāk varējusi noderēt par uzbrukšanas punktu ugaunie_šiem.
Ka pati Trikāta būtu bijusi Beverīna, to gan laikam neviens neticēs, jo

Trikāta Indriķa kronikā ir minēta 7 reizes kā Tālavas valdnieka Tālivalda

dzīves vieta. Ari Trikātas tuvākā apkārtnē nav neviena vietas nosau-

kuma, kas atgādinātu Beverīnas vārdu. Kā lielākais un drošākais pie-

rādījums, ka Trikāta nav senā Beverīna, var noderēt tas, ka Vācu Or-

deņa kronikas bruņinieku pilu sarakstā
30) līdz ar „B euer m c" ari ir

minēta Trikāta sakropļotā vācu rakstībā „0 erk ate n", vācu „T ri -

ka te n". Tas norāda, ka vienā un tai pašā laikā ir pastāvējušas gan

Beverīna, gan ari Trikāta, kā to ari Indriķa kronika pierāda.

X. Kapec Beverīna nevarēja atrasties pie Valmieras?

V. D. Balodis sen. un F. V. Balodis jun. domā, ka pilskalns pie Kaln-

Eniņiem, Kauguru pagastā, ir Beverīnas pilsvieta. Šo kalnu V. D. Balo-

dis bija atradis 1887. g. Atminos vēl tagad lielo sajūsmināšanos par šī

pilskalna atrašanu. Cerības, ka nu reiz Beverīnas pilsvieta būs atrasta,

bija lielas. Daudzi apmeklēja šo kalnu, un vēl tagad apmeklētāju netrūkst,

sevišķi jaunās paaudzes un skolēnu starpā. Ar laiku tomēr šī sajūsminā-
šanās zuda; daudziem Eniņu pilskalns izlikās par mazu, par zemu un par

niecīgu, lai varētu uz saviem pleciem nest stipro un stalto Beverīnas pili.
Ari pierādījumi, ka Eniņu pilskalns senā Beverīnas vieta, loti niecīgi.

Bebru mājas, bet gan ne Bebri ņ i (Beberīņi), atradušās pilskalna tu-

vumā, bet tālu no viņa — versti, divas verstis vai tālāk, tas nav zi-

nāms. Ari nosaukums „Pekas" vai „Bekas"-kalns vēl neko neapsti-

prina. Ka šie vārdi būtu viens un tas pats, kas kronista „Payke", tas vēl

jāpierāda. Ka Kaln-Eniņu pilskalns nav senās Beverīnas vieta, vērojams
no sekošiem apstākļiem:

1) Kaln-Eniņu pilskalns ir par daudz mazs, zems un niecīgs, lai

varētu būt vēsturiskās Beverīnas pilsvieta. Pēc F. V. Baloža jun. mē-

rījuma Kaln-Eniņu pilskalna virspuse ir 580 kv. asis jeb
3

l* pūrvietas liela;
kalna augstums ir 63 pēdas jeb 9 asis. Tā tad plašuma ziņā Kaln-Eniņu

pilskalns ir daudz māzāks nekā Vaidavas pilskalns.
2) Kaln-Eniņu pilskalns atrodas nomaļā vietā, kreisā pusē Gaujai;

Indriķa kronikā nekur neatrodam ziņu, ka pa kreiso Gaujas krastu no

Cesim uz tagadējo Valmieru būtu gājis kāds liels kara ceļš. Tāds ceļš,
ka kronists stāsta (XIV, 8.), gan gājis no Cēsīm uz tagadējo Valmieru

pa Gaujas labo krastu.

3) Kronists Indriķis stāsta vairāk vietās, ka pie Beverīnas sapul-
cējušies latviešu, lībiešu un vācu karapulki, tā tad Beverīnai vajadzēja
atrasties kādā centrā, kurp satek celi no visām pusēm. Kaln-Eniņu cie-

mats tomēr neatrodas nekādā centrā, un pie viņa ari nesanāk nekādi ceļi.
Ari tas norāda, ka pie Kauguru pagasta K. Eniņiem nevarēja būt Be-
verīna.

ft J Scriptores rerum Livonicorum. I. Band. 865. lpp. 4. piezīme.
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4) Ciematu vārdus „B ebr i" atrodam daudz vietas Latvija. Ari

jāievēro, ka vēsturisku vietu nosaukumi visvairāk ir baz-

nīcu, muižu, pusmuižu, pagastu vai vāku vārdos, bet ne ciematu vārdos.

Kauguru muižas senais nosaukums nebūt nenorāda, ka te butu bijusi Be-

verīna. Tā zviedru revizijas grāmata no 1625. g. atrodam sekošo: )„Pie

Mūrmuižas (Valmieras draudzē) no seniem laikiem ir piederējušas divas

vakas: „M uhreWacke"un „U d r a n W a c k c", pie kuras pede-

jās ari pieder Eniņu ciemats, saukts „H c n n i g J ū r g c n".
_

Visi šie ap-

stākli norāda, ka pilskalns pie Kaln-Eniņiem, Kauguru pagasta, BV2 verstis

no Valmieras, nevar būt vēsturiskas Beverīnas pilsvieta, bet Beverīna

jāmC'klc citur

5) Šai pašā jau minētā zviedru revizijas grāmatā_ no 1625. g.,

kura tiek uzglabāta Vēsturiskā zemes arehiva, ari tiek minēti Mūru mui-

žas un Kaugurmuižas, senās Udrana vakas, pastāvošie un iznīcinātie cie-

mati. Šo ciematu sarakstā tomēr nav atrodamas Bebru mājas, lai gan

viņas vēlākā sarakstā, no 1688. g. — t. i. 63 gadus velak, ir atrodamas.

Tā tad ari šis vienīgais un svarīgākais Baložu hipotēzes pamata punkts

atkrīt.

XI. Kāpēc Beverīna nevarēja atrasties Valmierā?

Domas, ka Beverīna atradusies tagadējās Valmieras vieta, aizstāv

Lietgalietis un mūsu valsts etnogrāfiska muzeja pārzinis M. Silh.iš, lai gan

šai hipotēzei ir daudz pretrunu.

1) Tālivalda dzīves vieta ir Trikāta (Indr. kr. XVII, 2. v. XIX, 3.),

Gaujas kreisā pusē un 20 verstis no Valmieras. Valmiera atrodas uz

Gaujas labā krasta un ir, tāpat kā Trikāta, patstāvīga draudze. Abas virs-

minētās vietas šķir nevien diezgan .lielais attālums, bet ari Gau ja. Starp

Trikātu un Valmieru, liekas, nav tadu tuvāku saišu, ka lai kronists vienu

un to pašu personu — Tālivaldi, gandrīz viena un tai paša laika,

varētu minēt no abām vietām, t. i. Trikātas un Beverīnas (XII,

6.; XVII., 2.) — Valmieras.

2) Lietgalietis aizrāda, ka tagad Valmiera ir Tālavas centrs un ari

senatnē še bijusi lielāka nometne un centrs. Ja nu kronists šai apvidu

minot Beverīnu par centru, tad vienīgi še — Valmiera, varot

būt Beverīna. Vai tagadējā Valmiera pirms 700 gadiem Ir bijis tāds

centrs, tas vēl nav droši zināms. Mainoties politiskiem apstākļiem, mai-

nās ari satiksmes celi un līdz ar to centri. Ja Valmiera ari butu bijusi

tāds centrs, tad viņai varēja būt gluži cits nosaukums, bet nevis Be v e-

rīn a. Tā kronists Indriķis stāsta (XVII., 6.)), ka 1213./14. g. ziema krievu

kņazs Vladimirs (latin. Voldemārus, vac. Wolde m ar) atnācis

'uz Lībiju (m Livoniam) par soģi un viņu atkal uzņēmuši latvieši ar idu-

miešiem (et recepērunt eum Le 11 h i cum Ydumci s) un priesteris

Alobrands (Straupē) un Indriķis (Ēvele) sūtījuši viņam labību un

30) Vidzemes Vēsturiskā zemes arehivā Nr. 3. 92. lpp.: „Der Hoff Muremoyse Hat

von alterss hero nach sich gehabt zwo Wacken mit nahmen: 1) Die Muhre Wacke,

2) Die Ūdran Wacke.
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dāvanas. Un viņš dzīvojis M c t i n i ne s (Metinine Metimne) pilī. Indriķa

kronikas tulkotājs) 37) Ed. Pabsts šo Metinini nu domā vai par Mujā-

niem vai pat Val m i c ru, jo tā senāk tikusi saukta ari — W o 1d c -

inar, kr. Wladim cre z, lat. Valm ar c. Tā kā Valmierai rietu-

mos ir Straupe (ap 30 verstu no Valmieras) un austrumos Ēvele

(22 verstis no Valmieras), tad Valmierai, kā centram, kaimiņos bija Alo-

brands un kronists Indriķis, kuri tam sūtīja labību un dāvanas. To visu

ievērojot, jāsaka, ka Valmiera gan varēja būt Met i n ī ne, bet nekad

— Beverīna.

3) Lietgalietis ari saka: „Līdz Jumārai (pareizi Ymer ai)

nav Beverīnas, jo tad jau beverīnieši būtu saukti palīgā dzīties pakal

igauņiem (1210. g. kaujā pie Imeras), vai arijno igauņiem sakautais bru-

ņinieku un latgaliešu pulciņš būtu meklējis glābties Beverīna, ko kronists

nemin (XIV., 8.)." Tā kā Ymera nav vis Kokmuižas dzirnavupīte, lejāk

saukta Jumāra, bet gan Seda, kas ietek Burtnieku ezera, (skat. manu

rakstu „Ymeras upe un apgabals" Izglītības Ministr. Men.,

rakstā 1921. g. Nr. 3. un 4.), tad es ari p i 1 nī g i piekrītu Lietgalieša

domām, ka līdz V m c r a i nav Beverīnas, jo tad jau beverīnieši butu

saukti palīgā dzīties pakal igauņiem, vai ari sakautais kara spēks butu

glābies Beverīnā, ko kronists nemin. Tā tad ceļā no Cēsīm līdz

Ymerai (Seda) nav Beverīnas, un tāda ari nevarēja būt tagadējā Val-

mieras vieta, kura tieši atrodas šī ceļa malā.

4) Lietgalietis tāļāk saka: „Noteicot kara gājienu uz Igauniju, kara

pulki pulcējās pie Beverīnas. Tā tad rīdziniekiem, cēsniekiem un

tālaviešiem jeb trikātiešiem un smiltenrešiem Beverīnā ceļš kru-

stojās." Še jāaizrāda, ka pierobežu Igaunija kronista Indriķa
laikā dalījās 3 dalās: Sontagana — gar jūrmalu, Sakala —

vidū un Ugau ni j a —uz ziemeļu rītiem, ap Tērbatu. Latviešu,

lībiešu un vāciešu kopīgie kara gājieni pa lielākai daļai

gāja uz Ugaun ij v, t. i. Odenpeju un Tērbatu. Ja nu Bev e-

rī na būtu bijusi tagadējā Valmiera, tad trikāti cši c m, smi 11 eni c -

šiem un visiem austruma Vidzemes iedzīvotājiem, dodoties

kara gaitās uz Ugauniju, būtu jānoiet ap 100 ,un vairāk ver-

stju liels līkums, ejot atpakaļ uz tagadējo Valmieru un tad dodoties uz

Ugauniju. Šis apstāklis norāda, ka tagadējā Valmiera nekad ne-

varēja būt un ari nebija Beverīna.

5) Vācu Ordeņa kronikā, uz kuru es jau agrāk aizrādīju, līdz ar

Beverīnu tiek ari minēta Valmiera — „W o1 m ar", „W o1 ne r".38 )

Tā tad viena un tai pašā laikā ir pastāvējusi gan Beverīna, gan ari Val-
miera un katrai ari ir bijusi sava vieta.

Visi šie augšā pievestie aizrādījumi gaiši un skaidri pierāda, ka Beve-

rīna nav atradusies tagadējās Valmieras vietā.

37) Heinrich's von Lettland Livlāndische Chronik von Eduard Pabst. 185. lpp.
3S) Scriptores rerum Livonicorum. I. Band. 865. lpp. 3. un 4. piezīmē.
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XII. Pirmā Beverīnas apsēšana

Bija 1208. g. rudens. Druvas bija nokoptas; no druvām medus bija
izkāpts; labība bija izkulta un nolikta klētīs. Maltuvēs dzirnavu akmeni
rūca biežāk, un mālējiņu dziesmas skanēja drošāk un skaļāk.

Lopi jau mitinājās kūtīs un staļļos; zeme ar katru nakti stiprāk sala,
un visi jau gatavojās uz ziemas mieru. — Jauna ticība bija izplatījusies
visā Lībijā un Latvijā. No kristības pārnākdami, ļaudis gan baidījās un

teica, „ko nu mēs esam padarījuši", bet ar laiku apmierinājās un pierada

pie jaunās ticības. — Latviešiem un lībiešiem bija radies stiprs un varens

sabiedrotājs — vācieši. Ar tiem notika bieži vien apspriešanās...
No kariem vairs nebija ko baidīties... Latvieši varēja dziedāt:

Miera, miera šī zemīte,

Nav neviena ienaidnieka;
Mūsu kungi savas bruņas
Lemešos kaldināja. (Taut. dz.)

Bet te Latvijas ciemos izplatījās uztraucošas ziņas. Varot izcelties

karš ar kaimiņiem — igauņiem... Tautas sapulcē bija pieņemts lēmums,
prasīt no ugauniešiem atlīdzību par latviešiem un vāciešiem nolaupītām
mantām. Bija nolemts sūtīt sūtņus uz Ugauniju... Un par visu to nu

acu liecinieks un līdzdalībnieks kronists Indriķis stāsta šādi (XII., 6.):

„Un notikās, ka jau visa Lībija un Latgale (t. i. Latvija) bija

kristīta, latviešu vecākie (seniores dc Letthis) Rusins no Soteklas

pils, Varidotis no Autines un Tālivaldis no Beverīnas

(Talialdus dc Beverin), tāpat ari Bertolds, Cēsu bruņniecības brālis, sū-

tīja savus sūtņus pie igauņiem uz U g a v n i j v (ad Estones m Unganniam),
prasīt gandarījumu par visām pārestībām, kas tiem (latviešiem un vācie-

šiem) no viņiem bija nodarītas
...

Bet igauņi maz ievēroja sūtņu vārdus,
nedeva nekāda gandarījuma, bet sūtīja ar viņiem savus sūtņus uz Lat-

gali. Un tā ka bruņinieki jau dzīvoja Cēsīs, tad viņi sūtīja Bertoldu, kā

pirmo no savējiem, uz latviešu un igauņu sarunām. Nāca ari no bīskapa

puses priesteris Indriķis (kronists) un loti daudz latviešu. Un sāka saru-

nāties par mieru un taisnību. Bet igauņu sūtņi nicinoši izturējās pret
mieru ar latviešiem, atteicās netaisni noņemto atdot un runāja latviešiem

pretī visās lietās. Un pēc tam, kad vieni otriem bija draudējuši ar asā-

kiem šķēpiem, tie izšķīrās bez kaut kāda miera līguma. Pa to starpu pie-

nāca daži tirgotāji un vācieši no Gotlandes, Vairidotis ar citiem latviešu

vecākiem piecēlās, viņi nonāca Rīgā un pazemīgi lūdza palīdzību pret

igauņu netaisnību. Tā kā rīdzinieki atminējās, ka viņiem tāpat notikusi

netaisnība, ka viņu tirgotājiem ugaunieši noņēmuši neskaitāmu vairumu

mantu, ievēroja viņu lūgumu un apsolīja karaspēku... Rīdzinieki nu

devās ar bruņiniekiem un Dītriķi, bīskapa brāli, un tirgotājiem un citiem

vāciešiem uz Turaidu un sasauca no visas Lībijas un Latgales stipru

un lielu karaspēku, un iedami dienu un nakti, nonāca Ugaunijā, izlaupīja
ciemus, nogalināja visus pagānus, atriebdami viņiem padarīto netaisnību

ar uguni un zobenu un beidzot sanāca pie Odempejas pils, t. i. lāča galva.
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un pili aizdedzināja. Un pēc tam, kad trīs dienas bija atpūtušies, ce-

turtā dienā ar lopiem, vaņģiniekiem un ar visu laupījumu atgriezās uz

savu zemi. Bet latvieši (Letthi), kad viņi bija atgriezušies uz savu zemi,

apcietināja savas pilis un sataisījās drošsirdīgi uz karu; sanesuši visu

savu mantu pilīs un, gaidīdami uz igauņu karaspēku, bija gatavi viņam
stāties pretī. Tagad ugaunieši, piesaukuši sev palīgā sakaliešus, nejauši
iebruka latviešu zemē, Trikātas robežās, un kādu latvieti, Vardeke vārdā,

(Vardeke nomine), dzīvu sadedzināja ugunī, citus saņēma gūstā, padarīja
latviešiem daudz zaudējumu, apsēda Beverīnas pili un uzbruka pilī eso-

šiem latviešiem visu dienu. Bet latvieši iznāca no pils un vīrišķīgi stājas

ienaidniekam pretī uz kauju, nokāva no viņiem daudz, nolaupīja
_

viņu

zirgus un skrēja atpakaļ pilī pie sava priestera, kurš toreiz bija klāt, un

visi slavēja kopā ar viņu to Kungu, kuru tie redzēja karojot priekš viņiem.

Starp viņiem bija Roboams, viens no stiprākiem, tas nokāpa zemē ienaid-

nieku vidū, divus no tiem nokāva un atgriezās pa pils sānpusi pie savē-

jiem vesels un neievainots, slavēdams Dievu par šādu sevišķu slavu,

kuru tas Kungs viņam piešķīris pret pagāniem. Ari viņu priesteris, maz

ievērodams igauņu uzbrukumu, uzkāpa uz pils apcietinājuma, un, kamēr

citi karoja, viņš spēlēja uz muzīkas instrumenta un lūdza Dievu. Un

barbari apstājās, kad viņi dzirdēja maigo dziesmu un instrumenta aso

skaņu, jo viņi savā zemē tādu nebija dzirdējuši, un apstājās no karošanas

un prasīja tāda prieka iemeslu. Bet latvieši atbildēja, ka viņi priecājoties

un slavējot to Kungu tādēļ, ka viņi, pēc tam kad pieņēmuši kristību, redzot,
ka Dievs viņu labā karojot. Tad igauņi lika priekšā atjaunot mieru. Bet

latvieši atbildēja: „Vēl jūs neesat atdevuši, ko vācu tirgotājiem nolaupī-
juši un tāpat mums bieži atņemtās mantas. Bet starp kristītiem un pagā-

niem nevar būt ne viena sirds un dvēsele, ne kāds pastāvīgs miers, ja

jūs ar mums nepieņemat to pašu kristīto jūgu un mūžīgo mieru, un nego-

dājat vienu Dievu." Kad igauņi to dzirdēja, viņi noskumuši devās no pils
projām,, latvieši gāja viņiem pakal un ievainoja ļoti daudz. Un sūtīja pa

nakti pie bruņinieku mestra Cēsīs, Virmo, kurš toreiz tur bija, un lūdza

viņu nākt ar savējiem, lai dzītos igauņiem pakaļ. Un viņš, sasaucis visus

latviešus no apkārtnes, nonāca Beverīnā no rīta un atrada, ka pagānu

karaspēks jau sen bija aizgājis, un gāja viņam pakal visu to dienu. Bet

nākošā naktī iestājās liels aukstums, un tā kā gandrīz visi zirgi kliboja,

viņi nevarēja ienaidniekus panākt, (ari) tāpēc ka tie, jau nokāvuši lopus
un palaiduši gūstekņus, bēga pa ceļu un, nenogaidījuši kauju, atgriezās

katrs uz savu zemi atpakaļ. —

Beverīnas latvieši, apbēdināti par savējo nāvi, kuri no igauņiem
bija nokauti un sadedzināti, sūtīja pie visiem latviešiem apkārtnē, lai būtu

gatavi uz gājienu, lai viņi ar Dieva palīgu varētu atriebties saviem ienaid-

niekiem. Tā tad notikās, ka Rusīns, kurš bija drošsirdīgākais no latvie-

šiem, un Varidotis ar visiem latviešiem, kas bija viņu robežās, sanāca

lielā pulkā pie jau minētās Beverīnas pils. Un nozvērējušies pret igau-

ņiem, viņi sagatavojās postīt viņu zemi un, apbruņojušies ar saviem iero-

čiem, kādi viņiem bija, nogāja vienas dienas gājienu, apstājās un sakār-
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toja savu karaspēku, un gāja nakti un dienu. Un iegājuši Sakalas apga-

balā, viņi atrada vīrus un sievas un bērnus savās mājās visos ciemos

un vietās, un kāva, kurus atrada, no rīta līdz vakaram, tā sievas, kā viņu

bērnus un trīssimts no labākiem vīriem un Sakalas apgabala vecākiem

bez neskaitāma pulka citu, kamēr rokas piekusa un no tautas lielās kau-

šanas kāvēju rokas dilbi palika nespēcīgi. Nākošā dienā, kad visi ciemi

bija nokrāsoti ar daudzo pagānu asinīm, viņi griezās atpakaļ un salasīja
daudz laupījuma visos ciemos: zirgus un daudz lopu, un daudz meiteņu —

karaspēkiem šais zemēs ir ieradums tikai tās taupīt — aizveda sev līdz

un nāca lēnām atpakaļ un uzturējās vairāk dienu ceļā, būdami gatavi, ja

palikušie igauņi viņiem gribētu uzbrukt ar lielu spēku no muguras. Bet

igauņi, viņu lielās sakaušanas dēļ, neiedrošinājās dzīties latviešiem pakal,
bet salasīja daudz dienu bēdīgos līķus, kurus viņiem latvieši atstājuši,

sadedzināja ar uguni un ■ svinēja viņu apglabāšanu pēc sava paraduma

ar lielu gaudošanu un dzeršanu. Bet latvieši nometās pie Burtnieku

(Astigerwe) ezera un, izdalījuši savā starpā visu laupījumu, atgriezās

priecīgi uz Beverīnu. Atrazdami tur Bertoldu, bruņinieku brāli, un savu

pašu priesteri ar dažiem biskapa kareivjiem un akmeņu metējiem, deva

viņiem no visa dāvanas. Un tā kā pašreiz bija svētdiena Gaud c te,

t. i. priecājties,) 93 tad visi vienprātīgi slavēja Dievu ar prieku tādēļ, ka

Dievs ar jaunatgrieztiem izdarījis tādu atriebību ari citās tautās. Rusīns,
atnākdams Beverīnas pilī, atdarīja savu muti un teica: „Mani bērnu

bērni stāstīs saviem bērniem līdz trešam un ceturtam augumam, ko Ru-

sīns ar Visaugstākā palīdzību ir darījis pie sakaliešu līķiem." Kad Her-

manis, lībiešu soģis, to dzirdēja, viņš tapa loti dusmīgs uz latviešiem,

tāpēc ka karš pret igauņiem plašāk un plašāk tikšot atjaunots; viņš sū-

tīja un sasauca visus lībiešu un latviešu vecākos un noturēja ar viņiem

apspriešanos, kā ari ar visiem vāciešiem. Tā kā vāciešu vēl bija maz

un mazs skaitlis dzīvoja zemē, visiem patika ar igauņiem vest sarunas

līdz biskapa kunga atnākšanai, kurš bija Vācijā, lai savāktu svētceļnie-
kus nākošam gadam. Tāds spriedums patika ari igauņiem, un viņi pie-
ņēma mieru, jo, pēc viņu labāko krišanas, tiem no latviešiem sāka rasties

lielas bailes. Ķildu vēl neizšķīruši, viņi pieņēma zināmu noteikumu par
pamieru uz vienu gadu."

Tāds ir pirmais un plašākais kronista Indriķa nostāsts, kas saistās

ap Beverīnu. Šai nostāstā Beverīnas vārds tiek minēts 7 reizes. Indriķa
kronikā Beverīnas vārdu atrodam pavisam 15 vietās.

XIII. Otrā Beverīnas apsēšana

Tjīs gadi bija pagājuši no pirmās Beverīnas apsēšanas. Bija atkal

rudens 1211. gadā. Kronists Indriķis savas kronikas XV., 7. nodaļā par

otro Beverīnas apsēšanu stāsta šādi:

„Pa to starpu, t. i. kamēr citi igauņi apsēda Turaidu, sakalieši un

ugaunieši, kas vēl bija sveiki un veseli, sasauca lielu karaspēku un ielau-

89) 3. atventes svētdiena 13. decembrī 1208. gada.
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zās latviešu apgabalos, izdzina tos no apslēptam vietām mežos,_saķera
vairākus Rusīna radniekus un draugus un nogalināja tos. Un pec tam,

kad viņi Trikātā izlaupīja Tālivaldi un apkārtējos apgabalus, viņi sanāca

kopā pie Beverīnas pils. Virji apsēda pili un, kad bija cīnījušies visu dienu

ar latviešiem un sanesuši lielu uguns sārtu, tie beidzot teica: _„Vai jus

savējos esat aizmirsuši, kuri tika nogalināti pie Imeras, ka jus vel no

mums nelūdzat mieru?" Tie atbildējuši: „Un vai jus vairs nedomājat

par jūsu vecākiem un tiem neskaitāmiem, kuri tika nokauti pie Turaidas,

ka jūs ar mums ticat vienam Dievam un saņemat ticību un mūžīgu mieru?"

Kad viņi to dzirdēja, tie palika dusmīgi, nogriezās no pils un atgriezās

steidzīgi ar visu laupījumu uz savu zemi. Bet latviešu vecākie no Beve-

rīnas, Dote un Paike, gāja uz Rīgu, kur tie lūdza palīdzību pret sakalie-

šiem. Un saposās svētceļnieki ar bruņniecības brāļiem un Teodorichs,

biskapa brālis, un Kaupis ar visiem lībiešiem, un Bertolds no Cēsim ar

latviešiem. Un pēc tam, kad bija sapulcinājuši lielu karaspēku Metse-

polē, viņi izgāja pie jūras un gāja trīs dienu gājumu gar jūru. Pec tam

viņi nogriezās uz Sakalas apgabalu, ceļoja trīs dienas pa vissliktāko

ceļu pa mežiem un purviem, un uz ceļa piekusa viņu zirgi, nokrita kads

simts no viņiem un nobeidzās. Beidzot septītā dienā viņi aizkļuva līdz

ciemiem un izdalījās pa visu zemi, kur viņi vīrus, kurus atrada, nogali-

nāja, visus zēnus un meitenes saņēma gūstā un zirgus un lopus aizdzina

uz Lambīta ciemu, kur bija viņu sapulces vieta jeb „māja". Un nākoša

dienā viņi sūtīja lībiešus un latviešus pa drūmākām mežu slēptuvēm, kur

igauņi slepeni uzturējās, atrada loti daudz vīriešu un sieviešu un vilka

viņus no meža ārā ar visu mantu un vīriešus nogalināja un atlikušos vilka

projām uz „māju". Un abi latvieši, — Dote un Paike, iegāja kādā

ciemā, un nejauši metās viņiem virsū deviņi igauņi un cīnījās ar viņiem

visu dienu, un pēc tam, kad latvieši vairākus no viņiem bija ievainojuši

un nokāvuši, ari viņi paši beidzot krita. Trešā dienā karaspēka droš-

sirdīgākie pārgāja pār Paļas upi, izpostīja visu to apgabalu, kuru sauc

Nurmegunde, un pēc tam, kad visi ciemi bija aizdedzināti un vīri nosisti,

viņi paņēma sievas un zirgus un lopus līdz un nokļuva līdz J erw ai.

Kad viņi nakti bija atgriezušies un iesākuši kādu rotaļu ar lielu kliegšanu

un vairogu sišanu, nākošā dienā aizdedzināja pili, atgriezās pa citu ceļu,

izdalīja visu laupījumu vienlīdzīgi savā starpā un atgriezās ar prieku

atpakaļ uz Lībiju."

XIV. Beverīna — karapulku sapulces vieta un mantu noliktava

Kronists Indriķis, stāstīdams par 1208. g. rudens notikumiem, saka

(XII, 6.): „Tā tad notikās, ka Rusins, kurš bija drošsirdīgākais no la-

tviešiem, un Varidotis ar visiem latviešiem, kas bija viņu robežās,-sanāca
lielā pulkā pie jau minētās Beverīnas pils."

Tas pats kronists Indriķis, stāstīdams par 1211. g. rudens notiku-

miem, saka tā (XV, 7.): „Bet Beverīnas latvieši atkal gāja uz Ugauniju.
saķēra igauņus, kas pārtikas trūkuma dēl gāja uz ciemiem, nokāva, kas

bija vīriešu kārtas, sievietes apžēloja un ņēma sev līdz un saņēma daudz
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laupījuma. Un kad vini griezās atpakaļ uz mājām pa savu ceļu, viņus
sastapa citi latvieši, kas atkal gāja uz Ugauniju...

Un kad šie gāja uz mājām, viņus sastapa atkal citi latvieši, kas gāja

uz Ugauniju; kas no iepriekšējiem nebija izdarīts tik pilnīgi, to šie izda-

rīja gluži pilnīgi... Ari šie griezās atpakaļ uz savām pilīm, un te pacēlās
atkal citi latvieši, jau ceturtais karagājiens no Beverī-

nas..."

Par nākoša 1212. g. notikumiem kronists Indriķis kada vieta (XV,
7.), stāsta šādi: „Pēc tam, kad Ziemas svētki bija nosvētīti un priekšā

stāvēja lielākais aukstums, kad ceļu un pļavu grantē sasalusi, biskapi sū-

tīja pa visām Lībijas pilīm un visiem latviešu apgabaliem ziņu, ka viņiem
ar vāciešiem jāejot karā, un sūtīja līdz savus karalaudis ar svētceļnie-
kiem un bruņiniekiem un lika viņiem sapulcēties pie Beverīnas pils.

Igaunijas biskaps Teodorichs gāja ar viņiem, un pēc tam, kad visaugstā-
kam Dievam bija nosvētījuši Atspīdēšanas dienu (1212. g. 6. janvārī; kā

liekas, tad Beverīnā), viņi gāja uz Ugauniju, ap 4000 vāciešu, gan kāj-

nieki, gan jātnieki, un lībiešu un latviešu tikpat daudz."
No Indriķa kronikas pievestām vietām redzams, ka no Beverīnas

četru gadu laikā ir izgājuši 6 karagājieni, kuri visi, izņemot vie-

nu, irdevušies v z U g a ūniju.

Kronists Indriķis savas kronikas XVIII, 5. nodaļā vēl stāsta, ka ziemā

no 1214. uz 1215. g. sabiedroto karaspēks, sākot no Gaujas grīvas, devies

pa jūrmalu atkal uz Igauniju. Šai kara gājienā bijis ap 3000 vāciešu un

lībiešu, un latviešu kopā ari tikpat daudz. Šai pašā karagājienā Tālivalda

dēli vieni paši salaupījuši trīs Lībijas podus sudraba, izņemot drēbes, zir-

gus un daudz cita laupījuma, ko visu viņi atveduši uz Beverīnu.

Pēdējā vieta, kur Beverīna tiek minēta, ir Indriķa kronikas XX, 5.

nodala. Te tiek stāstīts, ka 1216. g. ziemā krievi atnākuši uz Tālavu, lai

savāktu nodevas. Kad tie nodevas savākuši, tad aizdedzinājuši Beve-

rīnas pili.
Kronists Indriķis, stāstīdams par igauņu atkāpšanos no Cēsīm 1210.

g. (XIV, 8.), piemin kādu ezeru, kas esot Beverīnas' ceļā (apud
stagnum, quod est m via Beverin).

Bez Indriķa kronikas Beverīnas vārds vēl ir minēts Vācu Ordeņa
kronikā, kā Ordenim piederīga pils — Beuer m c. Ne kādos citos

senatnes dokumentos vai urkundēs Beverīnas vārds vairs nav sastopams.

Beverīna, zaudēdama savu stratēģisko nozīmi, nav vairs tikusi uzcelta

kā bruņnieku pils un ar laiku pat zaudējusi savu vārdu. Lai gan tagad,
bez šaubām, cits vārds ieņem zudušā vēsturiskā vārda vietu, tomēr pati

Beverīnas pilsvieta 'nav zudusi, nav vēl nogrimusi līdzīgi pašai pilij, tikai

viņa mums vēl jāatrod, jāceļ spožā dienas un brīvības gaismā.

XV. No visas Lībijas un Latgales

Pēdējais Latvijas un Lībijas brīvības laikmeta gaismas stars —

sūtņu sūtīšana — paspīd vēl 1208. g. rudenī, lai tad nodzistu un 700 gados
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vairs neuzliesmotu. Jaunai, spožai saulei pec 700 gadiem uzlecot, viņas

spožumā un gaismā parādās tikai Latvijas deli, bet Lībijas deli nav pār-

dzīvojuši garo nakti, un no viņiem neviens vairs nepacel mirdzošo šķēpu

spožajos brīvības saules staros.

Kronists Indriķis par 1208. g. notikumiem stāsta: „Un notikās, ka

visa Lībija un Latvija bija kristīta. Latviešu vecākie Rusins no Sotekhs

pils, Varidotis no Autīnes un Tā 1 i v*a 1d i s no Beverīnas sūtīja

savus sūtņus pie igauņiem uz Ugauniju..." Nenolīgstot mieru, bet pie-
draudot vieni otriem ar asākiem šķēpiem, iesāka drīz nežēlīgu karu. Un

sasauca no visas Lībijas un Latgales (Latvijas) stipru un lielu karaspēku
(— et dc tota Livonia et Letthigallia convocantes exercitum fortem et

magnum ...) (XII, 6). Visi līdzšinējie pētnieki un pārspriedēji par Beve-

rīnas atrašanās vietu nav ievērojuši divus mazos vārdiņus „d c to t a",
t. i. no visas. Viņi meklē Beverīnu, Autīni un Soteklu, — visas trīs

latviešu ievērojamākās pilis — tikai ap Cēsīm un Valmieru, t. i. četrstūrī,

kuram garums ap 30 verstīm un platums ap 15 verstīm. Kāpēc gan Cēsīm

un Valmierai jau tai laikā bija tāds pārsvars un nozīme par visu tai laikā no

latviešiem apdzīvoto Vidzemi, to neviens no jau minētiem pētniekiem ne-

uzrāda. Ja nupat četrus gadus atpakaļ, 1920. g. pavasarī būtu izcēlies la-

tviešiem karš ar igauņiem robežu dēl, tad neietu aizstāvēties tikai vien Cē-

su un Valmieras draudze, bet gan — visa Latvija. Ari no 1208. g.

līdz 1227. g. karā ar igauņiem savas tiesības gāja aizstāvēt Lī b i ja, La -

tvi j a (Vidzemē) un Tā lava, kā to skaidri norāda augšā pievestais un

vēl citi kronista Indriķa nostāsti. Tā kronists Indriķis par 1210. g. notiku-

miem stāsta (XIV, 10.): „Kad nu tā Kunga dzimšanas svētki tuvojās un

ziemas stingrums pieņēmās, rīdzinieku vēcākie sūtīja ziņu pa visu Lī-

b i j v un Latviju, pa visām provincēm un pa visām Daugavas
un Gau j a s pilī m, lai visi nāktu un būtu gatavi atmaksāt pagāniem igau-

ņiem (= per to tam Livoniam et Letthiam et per to tam provinciam et

per omnia castra Dunae et Goiwe). Par 1212. g. notikumiem
kronists stāsta* (XV, 7.): „Pēc tam, kad Ziemassvētki bija nosvētīti, bīskapi

sūtīja pa visāmLībijas pilīm un visiem latviešu apgaba-
liem ziņu, ka viņiem ar vāciešiem jāiet karā (= mittentes Episcopi per
omnia castra Livoniae, et o mn c s provincias Letthorum, ut veniant

cum Teutonicis m expeditionem). Par notikumiem ziemā no 1214. uz

1215. gadu kronists Indriķis stāsta (XVIII, 5.): „Un bīskaps sūtīja (ziņu)
pa visām latviešu un lībiešu pilīm un pa visiem Dauga-
vas un Gaujas robežu apgabaliem un sapulcināja lielu un stipru

karaspēku (= Et misit Episcopus per omnia castra Letthorum at-

que Livo nu metdcom n i confinio Dunae et Goive, et congre-

gavit exercitum magnum et fortem). Ja līdzšinējie pētnieki vārdiņus „d c

tota" un „pcro m n ja" būtu ievērojuši, tad ari viņu pārspriedumi par
Beverīnas atrašanās vietu būtu bijuši citādi. No visām trim latviešu

pilīm tikai viena —Avt īne varēja būt Cēsu tuvumā, 7 verstis no Cēsīm,

pie Vaives upes, kā to esmu aizrādījis konverzacijas vārdnicā, I. sējumā.
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256. un 257. lap. pusē. S o te k la, kuru grafs Sīverss doma pie Raiskuma

Kvēpeņiem, uz labā Gaujas krasta, 5—6 verstis no Cēsīm uz dienvidus

rietumiem, nav tur atradusies. Kronists Indriķis sava laika XIII, 5.) to

skaidri izsaka, teikdams: „Un viņi (igauņi), negribēdami pestīšanas vār-

dus dzirdēt, sūtīja Alobrandu atpakaļ pie bīskapa un sūtīja vīrus ar viņu,

slēgt mieru. Un bija miers ar bīskapa lībiešiem un latviešiem viena puse

Gaujai (t. i. labā), bet Bertolds_ no Cēsīm un Rusīns ar saviem latviešiem

miera nepieņēma un sagatavojas uz_cīņu. Ka zināms, tad Bertolds dzīvoja

Cēsīs un atradās Gaujas kreisā puse. Šī vieta skaidri norada, ka Rušina

ļaudis ir dzīvojuši Gaujas kreisā puse, bet bīskapa lībieši un latvieši atra-

dās Gaujas labā pusē. Tā tad Sotefcļa nav tagadējais Raiskuma Kvē-

peņu kalns uz labā Gaujas krasta, bet vel ir meklējama. Spriežot pec kro-

nista Indriķa nostāsta, ka karā ar igauņiem ticis sasaukts stiprs un liels

karaspēks no visasLībijas un Latvi j a s, jāsaka, ka apgabalu cen-

tri nevarēja būt tikai Cēsis un Valmiera, bet viņiem vajadzēja atrasties

daudz tāļāk vienam no otra, tā tad ari Beverīna nevarēja but ne Valmiera,

ne ari rietumos no tās atrodamais Vaidavas pilskalns, ne ari Eniņu pils-

kalns, kurš atrodas starp Cēsīm un Valmieru, 22 verstis no Cesim un 8 U

verstis no Valmieras.

Beverīna Indriķa kronikā tiek minēta_ls reizes, Autīne — 8 reizes,

Sotekla — 1 reizi un Metinīne — 1 reiz. Kapec gan tas ta? — Liekas, ka

te iemesls tas pats, kuru jau aizrādīju savā raksta «Imeras upe un

apgabals" (Izgl. Min. Mēnešraksta 3. un 4. burtnica no 1921. g.), t. i.

Beverīnai vaiadzēja atrasties tuvuma kaimiņiem igauņiem, ar kuriem lat-

vieši un lībieši veda karu. Cik vērojams no sabiedroto latviešu, lībiešu un

vāciešu karagājienam pret igauņiem, tad sabiedrotie jau pirms 700 gadiem

bija ievērojuši taktiku, kā izdevīgāki ir uzbrukt ienaidniekam no sāniem,

bet ne no frontes. Tā sabiedroto karagājieni dodas uz Igauniju vai nu gar

jūrmalu un tad uz Sakalu — centru, vai ari uz Ugauniju, t. i. uz austru-

miem no Igaunijas centra. Un tādas kaujas apgabala spārnos atrodošas

pilis bieži tiek minētas, tā: rietumos Metsepole un Sontagana, bet austru-

mos Beverīna, Odempēja un Tērbata. Spriežot pec šai nodaļa pievestiem

aizrādījumiem, jāsaka, ka Beverīna varēja atrasties tikai austrumos

no Cēsu-Valmieras-Burtnieku līnijas un netaļ no

igauņu — ugauniešu robežas, bet nevis Valmieras draudzes Kaln-

Eniņu pilskalnā vai pie Vaidavas ezera, kuras vietas ir rietumos no Cesu-

Valmieras-Burtnieku ceļa. Beverīnai ari vajadzeja atrasties kada latvicsii-

lībiešu apdzīvotā apgabala vidus punkta, jo Beverīna latviešu karapulki

sapulcējās vairāk reizes, tā 1211. g. četri karagājieni iziet no Beverīnas.

.Ia nu velkam taisnu līniju no Liepupes jūrmala uz Alūksni un seno Krievijas

robežu, un šo līniju sadalām divās līdzīgas dalās, tad atrodam Vidzemes

latviešu apdzīvotā ziemeļu apgabala vidus punktu — Smi Iteni. la

kā Smiltene kā robežapgabala centrs vel ir par talu no Igaunijas robežas,

jo no Smiltenes līdz Valkai ir 43 verstis, tad, centra līniju turpinot uz zie-

meļiem, uz Igaunijas pusi, nonākam nākoša centra — Vijciema, Trikātas
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draudzē. Vijciems atrodas no Valkas 25 verstis, bet no Igaunijas robežas

uz austrumiem, no Gaujas, kur pienak_ Igaunijas draudzes Taivolas robe-

žas —tik ai 18 versti s. Vijciema, ka robežapgabala centra, varēja

sarasties latvieši, lībieši un vācieši no austrumiem, dienvidiem un rie-

tumiem un tad varēja kopā doties gan uz Ugauniju, gan ari uz Sakalu.

Vijciems atrodas no Tālavas centra — Trikātas tikai 15 verstis, no

Smiltenes — 18 verstis un no Gaujas kreisa krasta — 2 verstis. Vijciema,

pie Gaujas kreisās puses pietekas Vijas, viņas kreisa krasta līkuma, atrodas

ievērojams pilskalns, kurš sava augstuma, plašuma un lieluma pārspēj

visus Vidzemes pilskalnus, izņemot varbūt tikai kadu Daugavas pilskalnu.

Kalns ir apaudzis ar skaistiem, lienem bērziem, kuru pulka var redzēt pa

retai eglei, bet kalna rietuma gals ir_ apaudzis ar priedēm. Kalns ar savu

augstumu pārvalda visu līdzeno apkārtni.

XVI. Beverīnas ceļā

Tikko pagājušais Eiropas lielais karš, tikko nodibinātas Baltijas val-

stis Igaunija, Latvija un Lietava, tikko izšķirtas robežas starp

Latviju un Igauniju, starp Latviju un Lietavu mums daudzējāda ziņa pa-

skaidro Latvijas attiecības pret Igauniju 13.. gadusimteņa sakuma un līdz

ar to Beverīnas likteni un viņas pazušanu, ta ka vairs vieta nav atrodama.

Kā tagad mums ir savas robežas un savi celi, kuri sniedzas tikai līdz zi-

nāmai vietai, bet aiz tās sākas citas valsts intereses, tiesības, likumi un no-

teikumi, tā tas ari bija 13. gadusimteņa sākumā, ap 1208. gadu. No kronista

Indriķa nostāsta redzam, ka latvieši sūta savus sūtņus pie igauņiem uz

Ugauniju (— misērunt seniores dc Letthis nuncios suos ad Estones m Un-

gauniam, XII, 6.). Igauņi atkal sūta savus sūtņus uz Latviju (=nuncios

suos m Letthigalliam direxerunt, XII, 6.). Kā kronists Indriķis stāsta (XI,

7.), tad igauņi aplaupījuši vācu tirgotājus, kas pirms Rīgas dibināšanas ve-

duši ratos preces no Daugavas uz Pliskavu. Domājams, ka sevišķas_ tiesī-

bas ari senatnē bija tautām par ceļiem, kas gāja pa viņu zemi. Šo ievērojot,

ari latviešiem varēja rasties jau senatnē ķildas ar igauņiem ceļu dēļ. Ka

tas tā, to ievērojām nupat pēc kara. Latvijas miera līgumā ar Igauniju

dzelzsceļi no Valkas uz Moizekili un no Valkas uz Opi nāca Igaunijas daļa

un latviešiem nebija vairs lietojami. Pēc Latvijas-Igaunijas dzelzsceļu
konvencijas no 28. jūlija 1921. g., pēc kuras tika nodibināta „Tieša La-

tvijas-Igaunijas pasažieru un preču satiksme", minētie dzelzsceļi atkal ļr
lietojami Latvijas pavalstniekiem. Bez dzelzsceļiem vēl ir svarīgs jautā-

jums — zemes celi, jo Valkas-Taivolas-fiarje l es-Opes-

Alūksnes lielceļš, kas iet pa Gaujas labo pusi, ir pārgājis pa lielākai

daļai Igaunijas daļā. Ar to daudzi pagasti pilnīgi atgriezti no Valkas. Ēr-

tākai satiksmei Satiksmes ministrija nolēmusi būvēt zemes ceļu: Valka-

S v 1 d i ņ v krogs — T i 1 i ķ v krogs — Gaujienas jaunā muiža—

Svārtava — Gaujiena —Vira i š i. 40) Sākot no Gaujas, netāl no

40 „Jaunākās Ziņas" Nr. 189. no 23. augusta 1921. g.
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Tiliku kroga, šis ceļš ies pa Gaujas kreiso pusi uz Gaujienu, kur atkal

pāries uz Gaujas labo pusi. Šāds ceļš ir vajadzīgs, lai izvairītos no Gaujas
labās puses, kura ir apdzīvota no igauņiem un pieder pie Igaunijas. Tāds

pats apstāklis, kā liekas, bija 13. gadusimteņa sākumā un agrāk. Lai no

igauņu ceļiem izbēgtu, tad latviešiem, liekas, jau sirmā senatnē bija savi

celi pa savu pašu zemi uz Krieviju, uz Pliskavu, kuras kņaziem Tālavas

latvieši maksāja meslus. Ar Latvijas-Igaunijas robežu līgumu atjaunojās
atkal vecais stāvoklis ceļu lietās, kāds tas bija 700 gadus atpakaļ. Cik zi-

nāms, tad Ordeņa laikā un, kā domājams, ari 13. gadusimteņa sākumā

gāja šādi celi no Rīgas uz Pliskavu, Novgorodu un tālāk uz Krieviju.

1) Tā sauktais „P liska va s lielceļš" senāk gāja no Rīgas uz

Siguldu, tad uz Cēsīm, Trikātu, Vijciemu, Gaujienu, Alūksni un Pliskavu.

Šis pats ceļš pastāv vēl tagad, izņemot ceļa gabalu no Vijciema muižas

līdz Aumeistera Lielam krogam, kurš tagad tikai ziemas ceļā ir braucams.

Ka tāds cels ir pastāvējis, to vēl tagad nostāsta vecāki vijciemieši, trikā-

tieši un aumeisterieši. Viņi šo ceļu sauc gan par „k rie v v liel cc 1 v",

gan par „Pliskavas lielceļu", gan ari par „Pēterburgas
1 i c 1 c c ļ v". Ceļš gājis no Vijciema Sila kroga (pie tagadējā Stampa cie-

mata) gar Qibes purvu uz Bajēriņu, Sviesta krogu, Vērsīti (senāk bijis
krogs), Aumeistera Lielo krogu, Zaķa muižu (Augustenthal) un tafl uz

Gaujienu, Alūksni un Pliskavu. Ka šāds „P lisk av a s lielc cļ š" jau

minētā virzienā senāk pastāvējis, to apliecina zviedru revizijas grāmata no

1687. g., kura tiek uzglabāta „Vēsturiskā Zemes Archivā", senākā Vid-

zemes bruņniecības archivā. 41) Šai zviedru revizijas grāmatā tiek stā-

stīts, ka Priekules muižai pie Cēsīm esot 8 krogi. Starp šiem krogiem
Priekulei esot pie Gaujienas kara ceļa (an der Adselschen

Heerstrasse) krogs (tagadējais Raunas krodziņš pie Raunas upes,

8 verstis no Cēsīm, Rīgas-Valkas dzelzsceļa malā, ceļā no Cēsīm uz

Trikātu un Vijciemu), kurš 1682. g. izkroģējis (ausgezappet) — 50 mucas

alus, 1683. g. —55 mucas v. t. t. Tai pašā zviedru revizijas grāmatā no

1687. g. par Vijziema krogiem atrodam sekošo piezīmi:
42

) „Jaunais krogs
ir ticis uzcelts 680. g. (pareizi 1680. g.) pie Gauj ic n a s c c i a (bey_ der

Adselschen Strasse). Te netiek muižas alus pārdots, bet krogs ir izīrēts

kādam drēbniekam par 6 dālderiem gadā." No Vijciema šis vecais kara

ceļš ir gājis pa Vijciema mežiem gar Qibes purvu
43) uz Sviesta krogu

Aumeisteres robežās. Par šo Aumeisteres krogu tai pašā zviedru revi-

il) Revisions Book 6fwer Burtnecks. Trikaten, Wollmars, Wendens, Arraschs

Kirchspiel I. Lifflandh och Lettiska Oeconomie Districten. Anno 1687. Das Konigliche

Guth Freudenberg. 8 Kriige. Habe Freudenberg an der Adselschen Heerstrasse

ein Krug, welcher m folgenden Jahren nachgeschriebenes ausgezappet. Nemblich:

Anno 1682—50 Bier Tonnen, 1683—55, 1684--44, 1685—40, 1686—54 v. 1687—33.
42) „Der Neue Krug ist A-o 680 Angeleget worden bey der Adselschen

S t r a s s c. Es wird alhie kein Hofes Bier verkriiget, sondern der Krug ist an ein Schnei-

der verarendiret vor — 6 R Thaler".

43) Senāk tur atradusies Gibenieku (-Gibbezemniek) māja, kuras vietā 1691. g.

tikusi uzcelta tagadējā Vijciema Mežkunga muiža.
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zijas grāmatā no 1688. g. 449. lapā stāsta šādi: „Aumeisteres muiža. Krogi.

Otrs (krogs) Sviesta kalnā pie Trikātas robežas, ziemas ceļa

(lietojams), kurš nesen būvēts un kuram maza noiešana, jo gada tiek

izkrogētas tikai 5 līdz 6 mucas (alus)." 44)Kā redzams no šīs piezīmes zvie-

dru revizijas grāmatā no 1688. g., tad Sviest a krogs pirms 233. g.

ir bijis noderīgs tikai vairs ziemas ceļā un vasaras laika senais lielais

karacelš vairs nav ticis lietots. Ari tagad vēl ziemās šo ceļu lieto. Ka

vietējie Vijciema un Trikātas ļaudis vēl tagad nostāsta, tad šis ceļš pur-

vos esot izlikts ar ozola bluķiem. Pa šo pašu ceļu krievi-novgorodieši
1218. g. atkāpās no Cēsīm, jo kronists Indriķis XXII, 5. nodaļā stāsta:

„Tā kā krievi baidījās no pakalnācēju vāciešu uzbrukuma, tad viņi grie-
zās nost no pils (Cēsīm) un, visu dienu iedami, nonāca līdz Trikātai un

atstāja steidzoši zemi (et per totum diem euntes usque m Tricatiam perve-

nērunt, festinanter dc terra exeundo)". K. v. Lovis of Menar savā rakstā:

„Vācu Ordeņa pils Trikāta Vidzemē"saka: 45
) „Trikāta atrodas uz ceļa

no Ordeņa galvenās pils Cēsīm un Valmieras uz Gaujienu, Alūksni

un bieži apdraudēto austruma robežu; no otras puses Trikāta atro-

das gluži tuvu bīskapa lielākā zemes apgabala ziemeļa robežai (t. i. Rau-

nas un Smiltenes draudzēm, kuras piederēja bīskapam)." Tagadējais tai-

snais* ceļš no Cēsīm uz Gaujienu gāja toreiz pa bīskapa zemi, t. i. Raunas

un Smiltenes draudzēm un, pats par sevi saprotams, nebija Ordenim tik

noderīgs.

2) Otrs „Pliskavas lielceļš" gāja no Rīgas uz Turaidu, Straupi un

tagadējo Valmieru, vai ari no Cēsīm pāri Gaujai uz Valmieru. No Valmie-

ras, kur pievienojās Tālavas ziemeļrietuma apgabala ceļi, šis ceļš gāja

gar Gauju uz Strenčiem. Te pievienojās ceļš no Burtniekiem, Rūjienas un

Ēveles un gāja pa Gaujas labo krastu tāļāk uz Zīles rāmi, ceļā no Vijciema
uz Valku. Ceļā no Strenčiem līdz Zīļu rāmim vairākās vietās bija celtuves

pār Gauju, kur cels gāja vai nu uz Trikātu vai Vijciemu. Tādas pārceļa-
mas vietas bija: Pulkas rāmis (tagad iznīcināts), Oliņa rāmis (vēl

pastāv), pārceļama vieta starp Kaķi un Zei r i un pie Bebr īn a.

Pēdējās divi vietas vairs nepastāv. levērojamākā no šīm pārceļamām
vietām senatnē bija Bebrīna pārceļamā vieta (Trikātas vakā no 1805. g.

rakstīts „Bebberin").

No pārceļamās vietas pie Bebrīna ceļš gāja tālāk pa Vij-
ciema mežiem uz jau minēto Sviesta krogu, Gaujienu un Pliskavu. Be-

brīna ciemāts atrodas Vijciema pagastā, 8 verstis no Vijciema muižas uz

ziemeļiem, Vijciema-Valkas lielceļmalā un uz Gaujas kreisā krasta. Tagad
ciemats atrodas V* versti no Gaujas, bet senāk bijis uz paša Gaujas krasta,

kurā vietā tagad ir tīrums, ko sauc vēl tagad par Ciemattīrumu.

44 ) Das Gut Serbigal. Krūge. Der andere zu Schweste Kaln an der Tr i-

katschen Grentze bevm winterwege, so neulich erbauet, hātte wenig Abgang
nur auf 5 oder 6 Tonnen Jārlich."

45) Sitzungsberichte der Gesellschaft fiir Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovincen Russlands" 1890. „Die Deutsch-Ordensburg Trikaten m Livland."
Von C. von L6wis of Menar. 37. lap. p.
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Pretī Bebrīna ciematam, pie Z c m ā s salas, vēl tagad Gaujas labā krastā

ir redzama izbraukta ceļa vieta, kur ceļš gājis pār Gauju. No Bebrīna uz

augšu pār Gauju ved vēl divi rāmji: Spiču rāmis un Zī 1 v rāmis jeb

Tacīts, kuri pastāv vēl tagad; abi rāmji atrodas ceļā no Vijciema uz

Valku. Neizlietojot ne vienu no augšām minētiem rāmjiem pār Gauju,
ceļš pagājušā gadu simtenī, sākot no Valmieras, gāja tikai pa Gaujas labo

krastu tālāk uz Lipstu pasta staciju, tad uz Gaujienu, Alūksni un Pliskavu.
Šo ceļu vēl tagad sauc par „v cc o lielcc ļ v".

Šis pats „v c c a i s 1 i c 1 c c ļ š", kas ved tikai pa Gaujas labo krastu,
sākot no Valmieras līdz Gaujienai, pārmainījušos politisko apstākļu deļ

mums tagad vairs nav lietojams visā savā garumā, jo Gaujas labo krastu,
sākot no Koiķiles līdz Taivolai, apdzīvo igauni un šis ceļa gabals pieder pie

Igaunijas. Ari kronista Indriķa laikā, 13. g. simteņa sākumā, vecais ceļš,
liekas, no Bebrīna vai Zīļu rāmja nevarēja iet tālāk pa Gaujas labo krastu,

jo šo krastu ari toreiz, tāpat kā vēl tagad, apdzīvoja Koiķiles un Taivolas

apgabalu igauņi. levērojot visu to, Cēsu-Valmieras-Pliskavas lielceļš no

Strenčiem (18 verstis augšpus Valmierai), pārejot pār Gauju Pulkas,

Oliņas vai Kaķa-Zeira pārceļamās vietās, gāja 1) pa kreiso

Gaujas pusi uz Vijciemu, kur pie Vijciema Sila kroga (pie Stampa cie-

mata) savienojās ar Cēsu-Trikātas-Gaujienas ceļu, tā saukto „P lis ka-

va s lielcc1v" un 2) turpinot Cēsu-Valmieras-Pliskavas ceļu vēl tā-

lāk pa Gaujas labo pusi līdz Bebrīna pārceļamai vietai un še,

pārceļoties uz Gaujas kreiso pusi, ceļš gājis pa tagadējo Vij-
ciema mežu uz Kauķīti, Bajērīnu un Sviesta krogu, tā atkal

savienodamies pie Bajērīnas ar minēto „P lisk av a s lie I-

ce 1 v", kas nāca no Vijciema. Vēl tagad vijciemieši nostāsta, ka pie Ba-

jērīna esot norakti 7 šķirsti zelta naudas, jo igauņi nākuši virsū. Tāpat

stāsta, ka vecs karaspēka ceļš, nākdams no Strenčiem,

gājis gar Vijciemiešu Kalēj iņ v, Vārtiņu, tad pa divu purvu

starpu, kur tikai ceļa vietai cieta zeme, uz V i j c i c m v un no turienes uz

Bajērīnu, Sviesta krogu un Gauji c nu. Visi vecākie Vijciema
pagasta iedzīvotāji šo Vijciema ceļu sauc tikai par „P1 is ka va s" vai

„Peterburgas liel cc ļ v". Ari Ordeņa laikā satiksmes ceļš no Val-

mieras uz Pliskavu varēja iet tikai pa jau minēto „Pliskavas liel-

ceļu" caur Vijciemu, jo no Gaujas labā krasta uz ziemeļa rītiem, kā tas

redzams K. v. Lovis of Menar'a Livonijas viduslaiku kartē.
4") sākas

Ugaun ij a s province, kura izplatījās līdz Krievijas robežām, gandrīz

gar visu Peipus ezeru tālu aiz Tērbatas un visa piederēja bīskapam. Orde-

nim atlikās starp latviešu un igauņu bīskapam piederīgām zemēm dažā

vietā sprauga tikai 7—lo verstju platumā, izejai uz Pliskavu un Krieviju.
Un taisni šīs spraugas sākumā atrodas Trikātas draudzes muiža un pa-

gasts Vijciems ar savu ievērojamo pilskalnu, kāda nav nekur visā apkārtne
līdz pat Burtniekiem, Rūjienai un Valkai. Pa šo spraugu cauri ejošais
Cēsu-Valmieras-Pliskavas lielceļš, kas no Pulkas, Oliņas vai Zeira pārce-

46 ) Livland im Mittelalter von K. v. L6wis of Menar.
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lamām vietām gāja pa kreiso pusi Gaujai uz Vijciema pilskalnu, kads cels

pastāv vēl šo baltdien, vai ari tālāk pa labo pusi Gaujai ejošais_ ceļš līdz

Bebrīna pārceļamai vietai, varēja tikai būt Indriķa kronika minētais B c -

verīnas cc ļ š („ i a Beveri n"). Ari uz vecākām krievu ģenerāl-
štāba kārtīm še augšā minētļe ceļi vēl tagad pa daļai ir redzami. Ja

tagad vēl laužu mutē pastāv Erglu ceļš un Lubānas ceļš, kuru gala punkti
ir 95—150 verstis no Rīgas, tad ari senatnē varēja būt Beverīnas

ceļš, kas gāja pa Gaujas labo krastu un kura gala mērķis varēja būt vai

nu pati Beverīnas pils pie tagadējā Vijciema, vai ari B c b rī n a

pārceļamā vieta pie Bebrīna. Kā liekas, tad Beverīnas ceļš

varēja dabūt savu nosaukumu tikai tādēļ, ka vēl pastāvēja otrs ceļš, kas

veda uz Pliskavu no Cēsīm caur Raunas un Smiltenes draudzēm un kurš

gan tuvinājās, gan attālinājās no tagadējās Rīgas-Pliskavas šosejas un

vēlāk gāja pa bīskapa zemēm un nebija bruņiniekiem tik parocīgs.

Raunas-Smiltenes ceļš, lai gan taisnāks, bija stipri kalnains, smags un

tāpēc, kā liekas, vairāk tika izlietots Beverīnas ceļš, kurš gāja gar

Gauju pa viņas līdzenumiem. Beverīnas ceļa virziens vairāk pie-

mērojās agrākā Cēsu-Valmieras-Valkas pasta lielceļa un vēlākā Rīgas-
Valkas-Pliskavas dzelzceļa virzienam, kuri, izlietojot tagadējās Igaunijas

teritoriju, no Valkas devās taisni uz Pliskavu, nenogriežoties vairs no

Strenčiem uz Vijciemu, Gaujienu, Alūksni un Pliskavu, t. i. pa Latvijas
teritoriju. Beverīna, zaudēdama robežapgabala nozīmi, jo

Igaunija ar Latviju 13. gadusimteņa sākumā tika

savienotas zem vienas valsts varas, Beverīna, zau-

dēdama Tālavas valsts rezidences nozīmi, jo valdības

centrs tika pārcelts uz C ē sīm un Rīgu, un Beverīna, ar laiku

pamazām zaudēdama Rīgas-Pliskavas ceļa ievērojama

punkta nozīmi, jo ceļš novirzījās gan uz dienvidiem pa Rau-

nas un Smiltenes draudzēm, gan ari uz ziemeļiem uz

Valkuun Veravu, — pazaudēja nevien savu nozīmi, svaru un

ievērību, bet ari pat sa v v vār dv, tā kā pēc 150 gadu meklēšanas

mēs viņu tikai ar lielam, lielām pūlēm un grūtībām vēl

varam sadzīt.

XVII. Cēsu-Smiltenes-Pliskavas ceļš

Lai varētu pareizi noteikt, kur atradās Beverīna, tad seno Cēsu-Plis-

kavas ceļu uzrādīšana še ir no ļoti liela svara. Kā jau iepriekšējā nodaļā

aizrādīju,_tad bez Cēsu-Beverīnas-Pliskavas ceļa vēl pastā-

vēja Cēsu-Smiltenes-Pliskavas ceļš. Par šo pašu ceļu
atrodam loti interesantas ziņas kādā P. Švarca rakstā: „Cēsis, krievu

preču noliktava" 47) 16. gadu simtenī.

47 ) Gesellschaft fiir Geschichte und Alterthumskunde der Sitzungsberichte der

Ostseeprovincen Russlands aus dem Jahre 1896. no 4.—8. lap. p. „Wenden, ein Sta-

pelplatz fiir den russischen Handel" von Ph. Schwartz.
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«Sešpadsmitā gadu simteņa otrā pusē," saka P. Švarcs, „starp Rīgu
un Tērbatu, krievu tirdzniecības satiksmes dēļ, izcēlās ķilda, kura turpi-

nājās visu 17. gadu simteni. Tērbata gribēja tirdzniecību nogriezt pie sevis,

un pa laikam tas ari viņai izdevās. Rīga turpretim centās paturēt veco

tirdzniecības ceļu, kurš, neaizņemot Tērbatu, no Pliskavas gāja
uzNeuhauseni, Alūksni, Gaujienu, Smilteni, Cēsīm

un Rīgu. Ceļš bija īsāks, un Tērbatā bija jāmaksā likme (colla). Par

šīs ķildas dažādo stāvokli Rīgas rāts archivā nodaļā „R uthenic a" at-

rodas bagāts materiāls, par ko es tuvāk neizteikšos, bet aizrādīšu tikai

uz šī krājuma divām urkundēm, kuras ir radušās, pateicoties šai ķildai, un

apgaismo Cēsu stāvokli."

~1590. g. 28. novembrī Cēsu pilsētas padome (rāte) ziņo, ka Rīgas
Padomes (rātes) uzdevumā notārs Joachims Busse, nozvērinot nopratinā-

jis Cēsu Padomes kungus Juri Hemeri un Dāvidu Švāb i, tāpat

kā vietējos pilsoņus: Sīmani Mateusu, Kerstenu Cimer-

mani un Rūdolfu Šmidtu par to, vai krievu tirgotāju ceļš senos

laikos gājis no Pliskavas uz Rīgu caur Gaujienu un Cēsīm vai caur

T ē r b a tu."

Pirmais liecinieks, padomes kungs Juris Hemers, izsacīja:

„Esot jau 35 gadi pagājuši, kamēr viņš uz Cēsīm atnācis, un esot redzējis,
ka tirgotāji, kas uz Pliskavu un no turienes ceļojuši, nonākuši še uz C ē -

s ī m, viņiem še bijušas bodes, ari esot dzirdējis, ka viņi vispirms nākuši uz

Gaujienu un no turienes ceļojuši uz Rīgu, bet ka viņi būtu ceļojuši
uz Tēr b a tu, to viņš neesot nekad dzirdējis."

Otrs liecinieks, Dāvids Švābe, izskaidroja: „Viņš esot dzirdē-

jis gan no vāciešiem, gan ari no maskaviešiem, ka viņi vispirms braukuši

uz Alūksni, kuru viņi saucot All is z, pēc tam uz Gauji c nu, Cē -

sīm un tālāk uz Rīg v, bet ka viņu ceļš būtu gājis uz Tēr b a tu, to viņš
nekad neesot dzirdējis."

Trešais liecinieks, SīmanisMateus, izteica: „Varot būt jau

apmēram 70 gadi, kamēr viņš atnācis kā zellis uz Cēsīm, kurā laikā

Hasenkampfs bijis hermeisters (herrmeister) [toreiz Plettenbergs vēl bija

ordeņa meisters], viņš esot Alūksnē dzimis un uzaudzis un esot redzējis,
ka krievi (die Muscowiter) braukuši viņa tēva mājai garām, bet ziemu

braukuši pār ezeru, divas jūdzes no Alūksnes pils, pēc tam uz Gau-

jienu un caur Cēsīm uz Rīgu, bet neesot nekad dzirdējis, ka viņu
ceļš būtu gājis uz T ē r b a tu."

Kerstens Cimermanis izteica: „Viņš esot atnācis uz

Cēsīm kā zēns tad, kad Galens bijis hermeisters (1551.—1557.), nezinot

neko par citiem ceļiem, bet esot redzējis, ka krievi (die Muscowiter) devu-

šies še cauri, no šejienes uz Rīgu; esot ari dzirdējis no savas sievas, ka

viņas nelaiķa tēvs bieži vēlējies, ka lai atkal tā būtu bijis kā senāk, kad te

bijusi mantu noliktava un kad krieviem še vajadzējis nolikt savas preces

un nevajadzējis tāļāk braukt, jo rīdzinieki braukuši šurp un pirkuši sev
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preces; ari viņš esot dzirdējis, ka ja viņi (krievi) nav ieturējuši sava ceļa,
tad viņus drīkstējuši pakārt pie koka."

Pēdējais liecinieks, Rūdolfs Šmidts, izskaidroja: „Viņš esot

še dzimis, vēl atminoties pirmo hermeisteru Hasenkampfu (no
i 535.—1549.), krievu ceļš esot gājis uz Alūksni, Gau ji c nu, no tu-

tienes uz Cēsīm un ne tālāk, jo viņiem toreiz nav bijis brīv doties uz

Rīgu, bet rīdzinieki uz šejieni veduši sāli, siļķes un citas preces un iepir-
kušies krievu preces; no Tērbatas ceļa viņš neko nezinot; ja krievi no

pareizā ceļa nogriezušies, tad viņiem atņēmuši visu, kas tiem bijis, un vi-

ņiem lavuši iet ka übagiem."
Dažas dienas vēlāk, 7. un 8. decembrī 1590. g., tas pats notārs

Joachims Busse, pamatodamies uz Rīgas sūtņu, padomes kunga Kaspaia
Droiliņa un sekretāra Otto Kannes lūgumu, nopratināja četrus Livo-

nijas lauku iedzīvotājus: Jāni īkšķi lv no Maikendor-
fa s (Roperbeķu pusmuiža Umurgas draudzē), Lubbertu Tēpelu,
Juri Vīgantu un Indriķi Vardovu (Wardow) tai pašā lietā.

,J. decembrī Lubberts Tepei s, bijušais Pārdaugavas (ūber-
dānschen) Vidzemes bruņniecības virsnieks, izteica, ka viņš (15) 51. g.

kļuvis spējīgs nest ieročus, visvairāk uzturējies še uz laukiem, viņam esot

gluži labi zināms un nekad no_ saviem vectēviem un citiem ļaudīm neesot

citu dzirdējis un zināt dabūjis, ka visi Maskavas, Pliskavas
(Muschowitersche, Plesskowsche) un citi tirgotāji savas preces veduši no

Pliskavas uz Gaujienu, Smilteni, Trikātu, Cēsīm un tad uz Rīgu un no

Rīgas (braukuši) pa to pašu ceļu atpakaļ uz Pliskavu un nekad neesot turē-

jušies pa Tērbatas celu."

To pašu liecināja Juris Vīgants, vecs, jau labi gados
vīrs, un piebilda: „Kad viņa brālis Jānis Vīgants kādu laiku bijis Gaujie-
nas pavēlnieks (hauptman) un viņš šad un tad pie brāļa uzturējies, viņš tur-
pat redzejis,_ka krievi (die Reussen) un Pliskavas tirgotāji
tikuši celti par Gauju turpat Gaujiena."

„8. decembrī (1590. g.) Indriķis Vardovs, 55 gadus vecs,
izteica, ka jau no seniem laikiem visu laiku Pliskavas tirgotāju ceļojumi un

preču vešana notikusi pa ceļu uz A1 uks ni, Gaujienu, Smilteni,
C c s ī m un tad uz R ī g v un no Rīgas pa to pašu ceļu atpakaļ uz Pliskavu
un nekad pa citu ceļu, vismazāk pa Tērbatas ceļu, nav turējušies, un

kad viņi (krievi) šai laika Rīga vai citās vietās kādu zirgu pirkuši un to

pašu gribējuši vest uz Krieviju, tad viņiem vajadzējis Gaujienā
Alūksnes pils komturam dot mārciņu piparu (ein pfund
pfeffer), un ja viņi nogriezušies uz citiem sāņu ceļiem, tad varējuši pazau-
dēt savas preces, viņiem vajadzējis ari Cēsīs trīs dienas apmesties, un

ko šais trijās dienas nav varējuši pārdot, to drīkstējuši vest uz Rīgu.
Viss tas lieciniekam esot labi zināms, neesot ari nekad no saviem sen-

tēviem un citiem cilvēkiem citu dzirdējis."
Beidzot Jānis Ikšķils no Maikendorfas, visvecākais no Vid-

zemes Pārdaugavas lauciniekiem, izskaidroja, „ka viņam tas labi esot
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zināms, esot ari no saviem vectēviem dzirdējis, kādas valodas bijušas
uz laukiem, ari zemes lēmumos (landrecessen) no hermeisteriem, ercbīska-

piem, zemes kungiem un četrām pilsētām bijis nospriests, ka Pliskavas

tirgotājiem jāturas pa ceļu caur Cēsīm uz Rīgu un atkal pa to

pašu ceļu atpakaļ uz Pliskavu un nekad nedrīkstējuši braukt pa T ē r b a -

tas ceļu, un ja viņi nogriezušies pa citu ceļu, viņi tikuši par to sodīti."

P. Šv ar es, nobeigdams savu apskatu „Cēsis, krievu preču
no likt a v a", pēdīgi vēl piemin, ka prāvesta Baumaņa rokraksta kronikā

no 1781. g., kura atrodoties „Vēstures un Senatnes pētītāju biedrības"

bibliotēkā, par 1479. gadu esot šāds ziņojums: „Šai laikā krieviem jau bija

preču noliktava Cēsīs, tāpat kā Rīgā, Rēvelē un Tērbat ā."

Atskatoties uz še augšā minētām liecībām no 16. gadu simteņa, jā-

aizrāda, ka šīs liecības ir ļoti svarīgas pie Cēsu-Smiltenes-Plis-

kavas un Cēsu-Beverīnas-Pliskavas ceļu noteikšanas un

pie Beverīnas pils vietas atrašanas.

Ka tāds Cēsu-Smiltenes-Gaujienas-Alūksnes-Pliskavas tirdzniecības

ceļš 16. gadu simteņa sākumā ir pastāvējis, to skaidri norāda daudzās lie-

cības, kas nodotas uz zvērasta pamata. levērojot šīs liecības, gribot vai

negribot jāsaka, ka šis pats Cēsu-Smiltenes-Gaujienas-
Alūksnes-Pliskavas ceļš jau pastāvēja nevien dažus, bet varbūt

jau daudz, daudz gadu simteņus atpakaļ. Šis bija vistaisnākais ceļš starp

Daugavas grīvu un Pliskavu. Šis pats ceļš, bez šaubām, jau

pastāvēja 13. gadu simteņa sākumā, kad latvieši pazaudēja savu politisko

patstāvību un brīvību. Ka tas tā, to liecina Smiltenes senā pilskalnā, pie

Klievu ezera, atrastās ķeizaru monētas no 13. gadu simteņa sākuma,
kā ari sudraba standziņas, kas senatnē tika lietotas naudas vietā. Šīs

sudraba standziņas bijušas apzīmētas, kā to Rīgas pilsētas bibliotekars N.

Buša kungs man stāstīja, ar zīmēm, kādas atrodoties uz angļu-sakšu senām

naudām. Šai pašā Cēsu-Smiltenes-Pliskavas ceļa malā, 50.

verstī no Cēsīm, ap 10 verstis no Smiltenes uz austrumiem, gandrīz pie
Vijas upes, atrodas kāds stipri izrakņāts kalns, ko ļaudis sauc par
Naudas kalnu. Smiltenes Virve ņ v ciemata īpašnieks, kurš man

1921. g. 23. oktobrī šo kalnu rādīja, stāstīja, ka pēc laužu nostāstiem lāde

ar zelta naudu tikusi vesta ar 9 jūgiem vēršu un nauda kalnā aprakta, jo
vērši apkusuši. Agrāk ari stāstījuši, ka dienvidos un pusnaktīs kalnā uguns

spīdot un nauda kaltējoties. Kalns atrodoties, pēc laužu nostāstiem, veca

ceļa malā, kas gājis no Smiltenes uz Mēra muižu un Gaujienu.
Kā liekas, tad še varēja būt vai nu kāda latviešu pils, vai apcietināta no-

metne, vai ari kāda krievu tirgotāju apmešanās un atpūšanās vieta. Cik

vērojams, tad senatnē lielākās apmešanās vietas ir atradušās aizvienam

50 verstu atstatumā viena no otras.

Šo pašu Cēsu-Smiltenes-Gaujienas-Pliskavas ceļu
16. gadu simteņa pirmā pusē Tērbatas, Rēveles un citas pilsētas

gribēja aizliegt, jo tas viņu tirdzniecībai bija par ļaunu, tomēr viņiem tas

neizdevās, jo krievi ar to nebija mierā.
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No augšā minētām liecībām redzam ne tikai vien to, ka Cesu-Pliska

vas ceļš gājis caur Smi 11 eni_ un Gaujienu uz Aluk s n i, bet ari to»

ka šis pats ceļš gājis ari no Cēsīm uz Trikātu, Vijciemu un tad uz

Gaujienu. Tā bruņniecības virsnieks Lubberts Tepei s, Tri-

kātas draudzes Tiepeles muižas leņu kungs, liecina, ka

1551. g. viņš kļuvis spējīgs nest ieročus un no saviem vecākiem neesot citu

dzirdējis kā to, ka visi Maskavas, Pliskavas un citi tirgotāji_ savas preces

veduši no Pliskavas uz Gaujienu, Smilteni, Trikātu, Cēsīm

un tad uz Rīgu. To pašu liecina ari Jur i s Vīgants, jau labi gados

vīrs. Abu šo vīru liecībās tomēr ir ieviesusies liela kļūda. Ja viņi liecina,

ka ceļš no Gaujienas gājis uz Trikā tu, tad šis ceļš varēja iet tikai

caur Vijciemu, pa vēl tagad dēvēto „Pliskavas lielcel v", bet nevis

uz Smilteni, kura atrodas no Gaujienas-Vijciema-Trika-
ta s c c 1 a 18 verstis uz dienvi d i c m.

Ceļš no Gaujienas uz C ē s ī m varēja iet t i ka i vai nu caur Smil-

teni un Rau nu, vai ari tikai caur V i j c i c m v un Trikātu, bet ne-

kad no Gaujienas uz Smilteni, Trikātu un tad uz Cēsīm. Varēja but tikai

savs Smiltenes ceļš un savs Trikātas ceļš. Starp Smiltenes

un Trikātas draudzēm vēl tagad atrodas lieli, nepārejami purvi. Ne tagad,

ne ari senatnē neviens nebrauca no Smi 11 ene s caur Trika tu uz

Cēsī m, jo tad īsā ceļa gabalā būtu jāņem vairāk kā 20 verstis likums.

Ka bez Smiltenes ceļa ari ir pastāvējis Trikātas-Vijciema-Gau-

j i c n a s c c 1 š, to jau apliecina kronists Indriķis savas kronikas XXI]., 5.

nodaļā, no 1218. g., teikdams: „Tā kā krievi baidījās no pakalnaceju

\ aciešu uzbrukuma, tad viņi griezās nost no pils (Cēsīm) un, visu dienu

iedami, nonāca līdz Trikātai un atstāja steidzīgi zemi." K. v. Lovis

of Menar saka savā rakstā: „V āc v Ordeņa pils Trikāta Vid-

zemē": — „Trikāta atrodas uz ceļa no Ordeņa galvenās pils Cēsīm

uz G auj i c nu, A 1ū k s n i un bieži apdraudēto austruma robežu."

Zviedru revizijas grāmatā no 1687. g. par Vijciema krogiem atrodam pie-

zīmi :
„

Jaunais krogs ir ticis uzcelts 1680. g. pie Gaujienas ceļa." Kā

še pēdēji pievestās liecības, tā ari Lubberta Tēpela un Jura

Vīga n t a liecības no 1590. gada liecina, ka ir pastāvējis Cēsu-Tri-

kātas-Vijciema - Gaujienas - Alūksnes - Pliskavas

ceļš, un šī paša ceļa malā — Vijciemā tikai varēja atrasties no mums

meklētā Tālivalda pils, Tālavas rezidence — Beverīna.

XVIII. Ciems pie Vijas

(Villa apud Vivam)

Līdz šim savā pārspriedumā esmu pamatojies tikai uz kronista

Indriķa nostāstiem un Vācu Ordeņa kroniku, bet vēl mums ir tā laika

valdības dokumenti, tā sauktās „v rku n d c s". Ari šie dokumenti mums

var noderēt kā norādījums, kur atradās Beverīna.
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Kronists Indriķis stāsta (XVIII., 3.), ka 1214. g. uz Turaidu pie
bīskapa Alberta atnākuši Tālavas Tālivalda dēli, Rameķis ar saviem brā-

ļiem, atdevušies bīskapa varā un apsolījušies, ka gribot kristīgo ticību,

kuru pieņēmusi no krieviem, pārmainīt pret latiņu ticību un dot katru

gadu no diviem zirgiem vienu mēru labības, lai kā miera, tā ari kara lai-

kos viņi aizvienam tiktu apsargāti no bīskapa un lai būtu ar vāciešiem

viena sirds un viena dvēsele un lai aizvienam varētu priecāties par viņa
aizsardzību pret igauņiem un leišiem. Un bīskaps viņus uzņēma ar prie-
ku — saka kronists — un sūtīja viņiem līdz savu priesteri, kas bija pie
Imeras48

) (kronistu Indriķi pašu), lai viņš viņiem sniegtu ticības sakra-

mentus un viņus mācītu kristīgā ticībā. Tik tāļ kronists. —

Tikko 10 gadi bija pagājuši, kamēr Tālivalda dēli bija padevušies

bīskapa varā, kad jau 1224. g. rudenī, kā kronists Indriķis pats to atkal stā-

sta savas kronikas XXVIII., 9. nodaļā, Tālava tika izdalīta starp bīskapu

un bruņiniekiem. Kronists saka (XXVIII., 9.): „Bet Tālavas latviešus

Rīgas bīskaps izdalīja ar saviem bruņniecības brāļiem un, divas daļas

paņēmis bīskaps, trešo daļu atstājis bruņniecības brāļiem."

Par šo pašu 1224. g. notikušo Tālavas dalīšanu ir uzglabājies „v r -

kundes" oriģināls, no kura man ir fotogrāfiska kopija. Urkunde la-

tviski skanētu šādi:

„Svētās un nedalāmās trīsvienības vārdā. Mēs, Alberts, no Dieva

žēlastības Rīgas bīskaps, gribam, ka lai visiem tagadējiem un nākošiem

Kristus ticīgiem būtu zināms, ka mēs zemi, kura tiek saukta Tālava

(Tolova), sekojot pāvesta kunga rīkojumam starp mums un Kristus

bruņniecības brāļiem pār L ī b i j v un Latviju, to tā pēc gudru vīru

padoma esam dalījuši ar tiem pašiem brāļiem. Ciemu, atrodošos

pie Vijas upes (villām apud Viv a m fluvium sitam), vīra īpa-
šumu robežas, kas tiek saukts par R a m c ķ i (Rameke), un kas mums

pirms šīs dalīšanas bija mūsu īpašumā līdz Burtniekiem (A sty cre v c),

ar baznīcām, desmito tiesu un visiem laicīgiem ienākumiem viņi iemanto

pēc pilsoņu likumiem. Tomēr ar lozi mums piekrīt ar visām tiesībām

divi nodalījumi:Qibbe, Jovnate, leie, Ale, Zlavka, Saueke,
Vi r ēvele, Zirvegale, Metsene, Gulbana, lazoa, Pre-

bal gc. Ja minētiem brāļiem ari kaut kas minētās robežās līdz šim pie-

derēja no zvejas, (bišu) kokiem, pļavām un tīrumiem ar pirkšanu vai

dāvāšanu, tas lai mums atkal pieder. Tāpat ja kas mums ir piederējis

viņu daļā, pieder viņiem ar visām brīvībām. Bez tā kas attiecas uz to

zemi, kura tiek saukta A g z c 1 c, apzīmētā kārtā viņiem pieder, mums

paliek, zīmējoties uz to pašu zemi, Berezne, Poznuwe, Abelen

un Abrene. (Seko apstiprinājums un klātesošo liecinieku vārdi.)

Kā no augšējās Tālavas dalīšanas urkundes redzams, tad bīskapam
Albertam piekrītošos divos Tālavas nodalījumos Beverīna nav minēta.

Beverīna tādēļ varēja atrasties tikai trešā nodalījumā, kas pie-

J8) Ēveles draudze, 20 verstis uz ziemeļiem no Trikātas.
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krita bruņeniekiem, jo šai nodalījumā nav minēts neviens apgabals, izņe-

mot ciemu pie Vijas un Burtnieku ezeru. Šai nodalījuma tomēr atrodas

Trikātas, Valmieras, Burtnieku. Rūjenes, Ērģemes,
Ēveles, Lugažu un Valkas draudze, ka tas redzams Lovis of Me-

nar'a Baltijas vidus laikmeta kartē līdz 1562._g.
49). Tā kā šai Tālavas bru-

ņinieku daļā Burtnieku, Rūjenes, Ēveles, Ērģemes, Lugažu un Valkas

draudze ir par daudz tālu no Cēsīm, šais draudzes nav atro-

dams neviens īsti liels un plašs pilskalns, tad ari tur Beverīna nav

meklējama. Atliekas tikai vēl Valmieras un Trikātas drau-

dzes, kurās Beverīna būtu meklējama. Kā jau iepriekš aizrādīju, tad

Vācu Ordeņa kronikā līdz ar Beverīnu ari ir minēta Valmiera, tā tad ari

viņa nevar būt Beverīna. Ari Kaln-Eniņu pilskalns sava mazuma dēl

atkrīt, tā ka atliekas Beverīnu meklēt tikai Trikātas drau-

dzē. Bez Trikātas pilskalna vēl atliekas kā vienīgais ievērojamais Tri-

kātas draudzes pilskalns — Celīškalns Vijciemā, līdzās Celīša sko-

lai un Celīša ciematam. Verstis trīs no Trikātas muižas uz rietumiem

atrodamais Jē ņ a kalns, kuru Dr. A. Bīlenšteins domā par Trikātas

pilskalnu, 50) nav nemaz pilskalns, kā to pārliecinājos, šo kalnu 1921. g. va-

sarā apskatot. Šis kalns gan var būt upuru kalns, jo viņš ir augstākais
visā apkārtnē. Ja nu tomēr jautātu, kāpēc gan Vijciema pilskalna līdz

šim neviens nav uzrādījis par Beverīnas vietu, lai gan viņš jau Bīlen-

šteinam,
51

) Lovis of Menar'am
52

) un citiem vācu pētniekiem sen bija

pazīstams, tad iemesls ir šāds: Tālavas dalīšanas „urkundē" minēto

ciemu pie Vijas upes (Villa apud Vivam), kura ciema īstais vārds

urkundē nav minēts, senākais Rīgas pilsētas bibliotekārs G. Berkholcs.

Dr. A. Bīlenšteins, Lovis of Menar un citi vācu senatnes pētnieki
domā par tagadējo Vijciemu līdz ar viņa lielo un plašo pilskalnu. Tā

G. Berkholzs vācu „Vēstures un Senatnes pētītāju biedrības" ziņojumu
XIII. sējumā no 1886. g. 37. un 38. lap. p. saka53): „Še runā stāvošā ur-

kundē satur, tā sakot, trīs nodalījumus. Pirmā bīskaps Alberts atdod

Ordenim pie Vijas upes atrodošos ciemu (villām apud Vivam fluvium

sitam), tālāk latvieša Rameķa īpašumus un kas vēl citādi viņam, bīska-

pam, pirms šīs dalīšanas piederējis līdz Burtnieku ezeram. — Otrā noda-

lījumā tiek minēti 12 ciemi, kā bīskapa daļa. — Trešā nāk dalīšanā bez

tam vēl apgabals, kurš tiek saukts Ag z c 1 c, tādā kārtā, ka tas pats,

izņemot četrus vārdā sauktus ciemus, pieder Ordenim." Tālāk G. Berk-

*B) Livland im Mittelalter, von Kari v. Lowis of Menar.
50 ) „Die Grenzen des lettischen Volksstammes" von Dr. A. Bielenstein, 92. lap.

p. „Drei VVerst westlich vom Gute liegt der Burgberg Jāna-kalns (pareizi: Jēna-
kalns^"

51 ) „Die Grenzen des lettischen Volksstammes" von Dr. A. Bielenstein, 92. lap.
p. ..VVihzemhof. In der Nāhe ein Burgberg".

52 ) Sitzungsberichte der Gesellschaft fūr Geschichte und Alterthumskunde, 1896.

46. v. 47. lap. p. v. 1897. 142. lap. p.
"! Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands;

herausgegeben von der Gesellschaft fiir Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-

Provjncen Russlands. XIII. Band, 1886.
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holcs saka: „Pirmā nodalījuma minēto upi Viva jau K. H. Busse un pec

tam ari Bunge savā urkundu grāmata (Urkundenbuch) atrod par vaja-

dzīgu pārlabot par Goiwa; bet Schirrens, Hildebrands un tagad ari

Dr. M. Perlbachs vienbalsīgi apstiprina — Viva. Ta ka tagad vairs

nav ko šaubīties par šī vārda formas pareizību, tad nevar ari vairs domāt

par Gauju (G oi w a), bet tikai par viņas pieteku — Viju (Wihje),

kura Trikātas draudzē, nākdama no dienvidiem, ietek Gauja. Skaņu v

un j pārmainīšanās šai gadījuma varēja celties tāpat ka līdzīgu skaņu

pārmainīšanās vārdā Goi w a un Gauja. Pie_ šīs Vijas upes, gluži

tuvu pie viņas ietekas Gauja, atrodas muiža ar vardu — W i c z c m h o f,

latviski Vijciema muiža; šim muižas vārdam, pec vārda muiža —

hof atmešanas, par pamatu esošais vārds „W i h z i cm s" jeb W i h j-

zi c m s", taisni nozīme
%
„ciems pie Vijas" = Dorf_ an der

Wihje" - villa apud Vivam fluvium sit a
L

un tapec mums

jāsaka, ka šis pēdējais apzīmējums nav nekas vairāk ka vel līdz šim uz-

glabājies latviešu vārda aprakstošs tulkojums.

Ari Dr. A. Bīlenšteins savā grāmata: „Latviešu tautas un valodas

robežas 13. gadusimtenī"
6

*) piekrīt šīm G. Berkholca domam un saka:

„No Berkholca pierādījumiem ir redzams, ka 1224. g. no Tālavas Orde-

nim piekrīt:
1) Ciems pie Vijas, t. i. droši tagadēja privatmuiza Vij-

ciems, Trikātasdraudzē; 2) Rameķa, Tālivalda dela, ieņemtais

apgabals; 3) visi īpašumi, kuri bijuši bīskapam pirms 1224. g. līdz Burt-

nieku ezeram.

Pēc vietu nosaukumu kārtas liekas, ka Rameķa īpašumi atradušies

starp Vijciemu un Burtnieku ezeru, un ja tāda vietu nosaukumu kārta at-

taisno šādu slēdzienu (kā Fr. v. Keusslers ar G. Berkholcu pieņem), tad

jāatkrīt hipotēzei, ka austrumos no Jaun-Piebalgas esoša privatmuiža

Ramka jeb Ranka ar savu skaisto pilskalnu ir bijusi Rameķa dzī-

ve s vieta, (kā to Ed. Pabsts sava Indriķa kronikas tulkojuma domā-

jot).
55) Ordenim piekrītošai trešdaļai pretī 1224. g. urkunde noteic baz-

nīcai piekrītošās divas trešdaļas no Tālavas ar 12 vietu nosaukumiem,

kas 1259. g. urkundē tiek tuvāk apzīmētas ka _„v ill ae" — ciemi vai

zemnieku ciemati (Bauerhofe). ta tad ne tieši ka pilis (castra) jeb tamlī-

dzīgi lielāki zemes apgabali. G. Berkholcs, salīdzinādams abas urkundes

(no 1224. g. un 1259. g.) 56) aizrāda, ka bīskapa dala varot but atradusies

Burtnieku ezera dienvidus austrumu daļā un sevišķi ne gluži talu no ezera

un ka tāpēc šie 12 vietu nosaukumi esot meklējami tagadējas Ēveles,

Burtnieku un Valmieras draudzēs un ka katra vairāk uz austrumiem at-

54) Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache im 13.

Jahrhundert, von Dr. A. Bielenstein. Risa, 1892., 81. un 82. lap. p.

si) Heinrich's von Lettland Livlāndische Chronik, von Eduard Pabst, 314. lap.

p. Piezīme: ~Anno 1224. m Urk. 70. (Rameke) zuletzt erwahnt. Das frūhere Kirch-

spiel „zu Ramke" v. das Gut Ramkau im Pebalgschen sind vielleicht nach īhm

benannt." —

,
56 ) „Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurland ,

XIII. Band, 1886., 1.—48. lap. p.
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rodamo vietu vārdu salīdzināšana tūliņ esot atmetama. — Pec_šī aizrādī-

juma — saka Bīlenšteins — liekas neiespējami urkunde minēto „G v 1 -

ban a" meklēt tagadējā Gulbenē (Šchwanenburg) pie Liedēs upes, Pre-

balge — tagadējā Piebalgā, Gaujas avotu apgabala, Zirvegale — tagadēja

Aumeisteres draudzē (vāciski Serbigal).")

Tādas ir G. Berkholca un Dr. A. Bīlenšteina domas par Tālavas

dalīšanas urkundē minētām vietām. Ja minēto kungu domas atzīstam par

pareizām, tad mēs pazaudējam Tālavas dienvidus draudzes: Gulbeni,

Piebalgu, Dzērbeni, Aumeisteri un citas, tapec vien, ka tas

atrodoties Par daudz tāļu uz dienvidiem no Burtnieku ezera. Pazaudējot

šīs Tālavas dienvidus draudzes, pati Tālava saraujas loti šauriņa. Jā
spriežot ari no Tālavas pazūd Ramka, Tālavas valdinieka Tālivalda dela

Rameķa dzīves vieta. Bet nevien tas! — Atzīstot G. Berkholca un Dr. A.

Bīlenšteina domas par pareizām, ka ari tagadējā Vijciema muiža ir Tā-

lavas dalīšanas urkundē minētā „v ill a ap v d „V iva n" == ciems pie

Vijas, mums pazūd atkal Beverīna, kuru jau 150 gadus esam tik rū-

pīgi meklējuši.
Uz Beverīnas pilsvietas atrašanu mums vel butu jagaida_ otri 150

gadi, ja nebūtu gadījušies apstākli, kas šo lietu apgaismo citādā gaisma.
Bet pirms griežos pie šiem apstākļiem, man iepriekš jāaizrāda, ka:

1) oficiālos valdības dokumentos ne tagad, ne ari 13. gadu simteņa

sākumā nemēdza lietot personu un vietu nosaukumos tulkojumus, bet ja
tādi gadījās, tad viņus aizvienam lietoja kopā ar vārda oriģinālu, ieliekot

vidū vārdiņu „a lia s" (citā laikā, citā vietā, citu reiz) vai ari sev,

siv c = jeb, tā: „Burtenik, ali as nominato Astiyer\ve")/"0 tā tad „v ill a

ap vdV i v am" nevar būt „V ijci cm a" tulkojums.
2. Vijas upe, pēc H. f. Bīlenštamma ziņām/") ir 50 verstis gara,

iztek no Smiltenes Ķauzera ciemata aplokiem un pļavām un ietek Gaujā,
Trikātas draudzē. Pie Vijas upes, cik man zināms, ir kādas 4 vietas,

kurām Vija devusi savu vārdu, tā: 1) Palsmanes draudzes Mēru pagastā ir

pusmuiža —Vijas pūķis, vāc. Wie ho f (Wijehof); 2) pie Aumeistera
draudzes piederīgā Loberģu pagastā ir kāda pusmuiža P v b v 1 i, kura ari

tiek saukta — Vyhof;
60) 3) pie Aumeistera draudzes agrāk piederējis

kāds pagasts, saukts — „W ihj-Pa ggast" un 4) tagadējais Vij-
ciems, 2 verstis no Vijas ietekas Gaujā, Trikātas draudzē. Kādēļ gan

tagadējais Vijciems, pašā Vijas lejas galā, ir urkundē no 1224. g. minētā

„villa apud Viva m", bet ne ap Vijas upes vidu un augšgalu minētās

3 citas vietas ar Vijas vārdu. Liekas, ka pēdējām trim ir vairāk priekš-

rocību, kā to vēlāk redzēsim.

57 ) Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache, von

Dr. A._ Bielenstein. Riga, 1892., 82. lap. p. no 17.—28. rindiņai.
58> Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache, von

Dr. A. Bielenstein. 63. lap. pusē.
59 1 Geographischer Abriss der drei deutschen Ostsee-Provincen Russlands, von

H. v. Bienenstamm, Riga, 1826., 156. lap. p.
60 ) „Aus dem Palzmar-Serbigallschem Kirchspiele Verzeichniss." No 24. fe-

bruāra 1815. g. Atrodas Vēsturiskā Zemes archivā.
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3) Ka ciemam pie Vijas nav pielikts īstai s vārds, liekas gan tā-

dēļ, ka Tālavas dalītāji vairāk piegrieza vērības nākošam urkundes tei-

kumam: „terminos possessionum viri, qui Rameke dicitur," t. i. ta vīra

īpašumu robežas, ko sauc par Rameķi, domādami, ka jau sen pastāvošai

robežai ir lielāka pastāvība nekā kādam ciema nosaukumam. Ari šīs

Rameķa robežas varēja būt tikai vai nu ap Vijas upes vidu vai augš-

galu, bet ne ap lejas galu, jo tagadējais Vijciema pagasts atrodas Tri-

kātas draudzē, kas bija Tālivalda rezidences draudze, un Rameķis taču

neliktu savas robežas tēvam padegunē! Tai_ laika, domājams, zemes

netrūka, un robežas varēja būt no centriem attālāk.

XIX. Vivan'a ciems

(Villa Vivan)

-1909. g. 18. jūlijā nobraucu uz Krākavu — Austrija. Vācu

„Senatnes un vēstures pētītāju biedrības" ziņojumu XIII. sējuma no 1886.

g.'v ) jau biju lasījis vācu profesora Dr. M. Perlbacha rakstu, ka viņš at-

radis Krākavā, firsta Čartoriska bibliotēkā, 21 Rīgas Kapitel-Archiva

oriģinalurkundi no 13. gadu simteņa, starp kuram atrodoties Latvijas da-

līšanas urkundē no 1211./12. gada, Tālavas dalīšanas urkundē no 1224. g.

un kāda urkundē no 1259. g., kurā kronists Indriķis dod liecību par Tā-

lavas dalīšanu. — Krākavā mans pirmais gājiens bija uz firsta Čarto-

riska muzeja un bibliotēku, kura atrodas Vīnes dzelzsceļa stacijas tuvuma,

pie Floriana vārtiem, senākā Piaristenklostera telpās. Lai gan biblio-

tēka pa vasaru bija slēgta, tomēr man, kā svešiniekam, laimējas bibliotēka

iekļūt. Bibliotēkas pārzinis, uz manu lūgumu un dažiem aizrādījumiem,

atļāva man salīdzināt un norakstīt urkundes par Latvijas un Tālavas da-

līšanu. Tā kā šādu urkundu norakstīšana un salīdzināšana ir grūts darbs,

jo urkundēs daudz vārdi, raksta saīsināšanas dēļ, nav pilnīgi izrakstīti,

bet saīsināti un apzīmēti ar sevišķām zīmēm, tad man Krakava bija jā-

pakavējas vairāk dienu. Beidzot, ievērojot, ka no kādas kas

nodrukāta «Senatnes un vēstures pētītāju ziņojumos", XIII. sējuma no

1886. g. 22. lap. p.,
G2) kura līdz šim nemaz nebija pazīstama un kuru Dr.

M. Perlbachs 1880. g. pirmo reiz bija kopējis, šai kopijā Dr. M. Perlbachs

bija izlaidis veselu rindiņu, es lūdzu bibliotēkas pārzini atjaut man jau mi-

nētās trīs urkundes turpat Krākavā nofotografēt. Ar to man ari radās

izdevība tik dārgas un tik svarīgas piemiņas dabūt no Krakavas līdz.

Bibliotēkas pārzinis ari man atļāva fotografēt, tikai man pašam neuzticēja

61 ) Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands,

herausgegeben von der Gesellschaft fur Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-

Provinzen Russlands. XIII. Band. Riga, 1886. no 1.—23. lap. p. „Urkunden des Riga-

schen Capitel-Archives m der Furstlich Czartoryskischen Bibliothek. zu Krakau", von

Dr. M. Perlbach.
w

) Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands

von der Gesellschaft fūr Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen Russ-

lands. XIII. Band, 1886. 22. lapp.
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urkundes, bet ar savu palīgu nosūtīja urkundes pie fotogrāfa J. Krūgera

Krākavā, kur par 2 eksemplāriem no katras urkundes aizmaksāju 48 kro-

nas 80 hellerus un pēc dažām nedēļām saņēmu Rīgā ar pastu piesūtītas

urkundes fotogrāfijas. Pa eksemplāram no šīm trim urkundēm dāvināju

tā laika Rīgas latviešu biedrības, tagadējam Latvijas valsts muzejam, bet

otrus trīs eksemplārus paturēju pats, lai šad un tad viņos varētu ieska-

tīties. Ari vācu „Senatnes un vēstures pētītāju biedrība", dabūjusi zi-

nāt par šīm Krākavā uzglabāto urkundu fotogrāfiskām kopijām, bija

likusi še pat Rīgā no latviešu muzeja kopijām nofotografēt ari savam mu-

zejam kopijas. Šo īso aizrādījumu par urkundu fotogrāfiskām kopijām
devu tādēļ, lai vēlāk neceltos nekādi pārpratumi un šaubas šai lietā. Jau

iepriekšējā nodaļā atstāstītam Tālavas dalīšanas urkundes tulkojumam

par pamatu ir ņemta Krākavas oriģināla fotogrāfiska kopija, tā ka par

kopijas pareizību nav iemesla šaubīties; tā tad visi vietu nosaukumi

manā rakstā saskan ar oriģinālā rakstītiem vietu nosaukumiem.

Kā no Tālavas dalīšanas urkundes redzams, tad Ordenim piekrīto-
šās trešdaļas apzīmējums ir loti nenoteikts. Tādi „ciems pie Vijas", kuras
garums ir 50 verstis, varēja būt desmitiem. Ari apzīmējums — „līdz Burt-

nieku ezeram" ir loti nenoteikts, jo ir zināms, ka Ordeņa apgabals ne-

sniedzās tikai vien līdz Burtnieku ezeram, bet gan visgarām tam un pat

līdz Rūjenei un igauņu robežām. levērojot šādu nenoteiktību, Ordenis

atņēma bīskapam zemes gabalus vienu pēc otra. Lai darītu šādai patva-

rībai galu, tad 35. g. pēc Tālavas dalīšanas, 1259. g., tika nozvērināti un

nopratināti divi liecinieki, kas bijuši klāt pie Tālavas dalīšanas. Viens

no šiem lieciniekiem ir Indriķis, Rubenes priesteris, kronikas sarakstī-

tājs, jau loti vecs un nespēcīgs sirmgalvis. Tā kā Indriķa liecība ir loti
svarīga un urkundes kopijas norakstītājs Dr. M. Perlbachs ir izlaidis ve-

selu rindiņu ar diviem vietas nosaukumiem un vienu personas vārdu,
kuriem ļoti liela nozīme pie Beverīnas pilsvietas no-

teik šan a_s, tad Indriķa liecību atstāstīšu pēc oriģinalurkundes nesa-

īsinātu, aizrādot sevišķi uz izlaisto rindiņu.

„Rubenes baznīcas kungs Indriķis (Dominus Hinricus plebanus dc

Papendorpe), nozvērināts, sacīja: Ka no tā laika, kad viņš atradies

Sontakela 563)s
63) draudzē, viņš bieži redzējis, ka lībiešiem bez ierunām

bijušas robežas līdz pat upei, ko sauc par Orvagug c,
64

) kurā pats ar

lībiešiem nereti zvejojis un izvilcis ar tiem nēģu murdus. Bez tam tos

dzirdējis pastāvīgi sakām, ka viņu robežas vēl izstiepjoties līdz tai vietai,
kas tiek saukta Laddekerist c,

65) tāpat Salaca gar abām pusēm bi-

b3) Par Sontakelu jeb Sontaganu Indriķa kronikā tiek saukts kāds Igau-
nijas apgabals Salaces ziemeļos, kur kronists Indriķis, kā domājams, kādu laiku pēc
1227. g. bijis turienes igauņiem par priesteri.

,i 4) Orvaguges upe, pēc G. Berkholca domām (Mittheilungen aus dem Ge-

biete der Geschichte etc, XIII. Band, 44. Seit), esot tagadējā 0r r a isg i, kura pie
Orrenhofas (igaun. Orraja mois) ietekot jūrā.

,3,> Laddekeriste jeb Ladzekeriste pēc G. Berkholca domām (Mitthei-
lungen aus dem Gebiete der Geschichte etc, XIII. Band, Seite 44—45) esot tagadējais
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jusi to īpašumā pilnā mierā. Tāpat viņš sacīja, ka mestris Rūdolfs Nu,

kurš tad bijis mestris Cēsīs, un brālis Helmeriks pats līdz ar Teodorika

kungu no Ropas (=Straupes) tos veduši īpašumos, t. i. ciemos, kas agrāk

bijuši bruņinieku brāļu un ar tādu nolīgumu saņēmuši, lai pēc atdotu bīska-

pam Albertam, kuru ciemu vārdi ir sekošie:*Gippe, Jovnathe,

leie, Ale, Slauca, Saueke, Vireuele, Zirvegale, Met-

sene, Gulbana, Jazoa, Prebalge. Tāpat viņš sacīja, ka vēlāk

tie paši brāļi tos veduši (īpašumos un ciemos, kas agrāk

bijuši bīskapa kungam Albertam, protams, no tā

ciema, kas tiek saukts Vivan līdz Trikātai, kas bijušas

Rameķa robežas un vēlāk veduši) =(m bona et villas que
ante fuerunt Domini Episcopi Alberti ab illa videlicet villa que dicitur

Vivan v s q v c Tricatuva qui fuerunt termini Ramekonis et postea
duxerunt) uz ciemu, ko sauc par Ca 11 i a ciemu, no Callia ciema tos ve-

duši uz Bal ate s ciemu, kura robeža pieiet kādā stūrī pie Burtnieku

(Astiierve) ezera un ka ezera vidus piederējis Teodorika kungam no

Ropas (Straupes)
66

) un tās zemes visapkārt no Ledeces (Ledeze n)
87)

upes līdz pat Salacai, kā agrāk bijis. Tāpat viņš sacīja, ka aiz naida

pret Balduina kgu, kādu legatu, šie paši brāļi Teodorika kungam atņē-
muši no ezera viņa dalu līdz ar zemēm līdz trim jūdzēm visapkārt un

līdz ar X i r i am a ezeru.
68

) Pēc tam, Modenas legata kunga laikā, gri-

bēdami sūdzību atlikt, mestris Volkvins un brālis Helmeriks to atkal at-

devuši, bet vēlāk atņēmuši/

Kā no kronista Indriķa liecības redzams, tad apsūdzība pret Ordeni

līdz ar mestru Volkvinu ir smaga. Nepiegriezīsim tomēr vērību biskapa un

Ordeņa ķildām. No ļoti liela svara ir Indriķa liecība par robežu starp
Ordeni un bīskapu pie Vijas upes. Tā kā kronists ari te piemin Tri-

kātu (Tricatuva), tad nav vairs ne mazāko šaubu, ka urkundē no 1224. g.

minētā upe Viva ir tagadējā Gaujas pieteka Vija, kura lielu gabalu
tek kā robežas upe starp Smiltenes un Trikātas draudzēm un Trikātas

draudzē, 2 verstis no Vijciema, ietek Gaujā. Tālavas dalīšanas doku-

mentā no 1224. g. minēto ciemu pie Vijas (villa apud Vivam fluvium

sitam) kronists Indriķis nu min īstā vārdā — villa Vivan (= Vivana

ciems). Vārdā „Vivan" vairs nav ne zīmes no „ciems", kā tas ir vārdā

„V ijc ic m s". Vārds „V ijci cm s" ir vēlākā laikā darināts salikte-

nis, kad jau upes nosaukums „V iv a" bija pārvērties par Vija, jo

citādi vajadzēja būt „V i v a s - c i c m s", kas atrodas pie V i v a s upes.

zemes rags jūrā Laigaste nina (nina=deguns, zemes rags). Attālums no Sala-

cas grīvas_ līdz Orrajogi upei esot 3 jūdzes, bet no pēdējās līdz Laigastes ragam ne-

pilna pusjūdze uz ziemeļiem.
86 ) Teodoriks no Straupes — bīskapa Alberta vasalis.
67) Kronista Indriķa minētā upe Lede c c ir tagad vēl sauktā Lidec c s jeb

Briedēs upe, kura iztek no Augstrozes ezera un pie Briedēs muižas ietek Burtnieku

ezera.
68 ) Kyriama ezers tagad tiek saukts par Kirumezeru un atrodas uz

Maz-Salacas un Matīšu draudzes robežas.



46

Urkundē minētais „V i v a n"- ciems ir jāmeklē gluži citur, bet ne Vij-

ciemā, kas atrodas Trikātas draudzē. Kronista Indriķa zem zverasta

dotā liecībā atrodam loti nozīmīgo izteicienu „ab illa villa que dicitur

Vivan usque Tricatuva" = no tā ciema, kas tiek saukts Vivan

līdz Trikātai. Šī "liecība nepārprotami norāda, ka

Vivana ciems ar savām robežām ir stiepies tikai

līdz Trikātai, t. i. Trikātas robežai. Tā tad Vivana ciems

nekādi nevarēja būt tagadējais Vijciems, kurš vēl šobaltdien atrodas

Trikātas robežās. Ka ari senāk Vijciems aizvienam ir piederējis pie

Trikātas draudzes kā „W i t_z c m Pagg as t" jeb „W ietzemsche

Wac kc, to norāda sekošas piezīmes zviedru revizijas grāmatas no

1687. g.
69

):

1) Zviedru revizijas grāmatā no 1692. g. atrodam sekošo piezīmi:

„Muižas celšanas dēļ Vijciema ciemā (= Wietzems Dorf) ir ar sekošiem

Trikātas zemniekiem noticis tāds pārgrozījums etc"
.

2) Turpat 449. lapā atrodam sekošo piezīmi:_ „Aumeisteres muiža.

Robežu pļavas pie Vijas (=Weyhe) ir ar t r i k ā_t i c š i c m strīdīgas,

kādēļ procese pie Zemes- un floftiesas ir vilkušies pāri par 40 gadiem."70)

3) Turpat. Krogi. Otrs Sviesta kalnā pie Trikātas robežas

tiek lietots tikai ziemas ceļā etc.
71

).

4) Visvecākais Vijciema nosaukums ir atrodams 1562. g. 3. aprilī
un 1571. g. 10. septembrī izdotās lēņu grāmatas,

72) kurās kādam vācu

ordeņa brālim Vilhelmam Landsbergam tiek dāvināti Trikātas pils ap-

gabalā, Vijciema vakā (Vigensi Vacka, m Vlgen) desmit apdzī-
voti un viens neapdzīvots ciemats. Šie visvecākie Vijciema nosaukumi

rāda, ka pirms 360 gadiem nav vēl bijis nekāds Vijciems, bet ir pa-

stāvējusi tikai Trikātas draudzes „Vigen" vaka. Pie Vijciema
vakas ap 1680. g. ari piederēja tagadējais Plāņu pagasts ar Naugārdiešu

pagastu. Par visu Trikātas draudzi tai laikā bija tikai trīs vakas: Vij-
ciema, Ludzas un Vaiģupa vaka (Wietzemsche, Ludzensche,

Waygupsche Wacke).

69 ) Vēsturiskā Zemes Archivā, Rīgā, Jēkaba ielā Nr. 10/12, atrodas starp citām

sekošā zviedru revizijas grāmata no 1687. g. Nr. 4: „Revisions Book ofwer Burt-

neeks, Trikatens, VVollmars, "VVendens, Arraschs Kirchspiel J Lifflandh och Lettiska

Oeconomie Districten. Anno 1687.", kurā 460. lapā atrodam sekošo piezīmi: „Anno 1692

ist wegen der m Wietzems Dorf neu angelegten Hofflage, mit nachfolgenden Trika-

t i s c h c n Bauren eine solche Verāndrung Vorgegangen etc."
70 ) Turpat; 449. lapā: „Das Gut Serbigall. An Hewschlāgen seind 20 Kuvstellen

vorhanden. Die Grentz Hewschlāge an der Weyhe seind mit den Trikatenschen

streitig, wes wegen der Process davon vorm Land- und Hoffgericht über 40 Jahren

soli gewāhret haben."
71) Turpat: „Kriige. Der andere zu Schvveste Kaln an der Trikatschen

Grentze beym winter wege etc."
72 ) Norakstu jeb kopiju krājums atrodas vācu «Vēstures un Senatnes pētītāju

biedrības
v

bibliotēkā, zem Nr. 360. Noraksti atrodas ari Rīgas pilsētas bibliotēkā un

..Vēsturiskā Zemes archivā".
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Ja nu tagadējais Vijciems nevar but 1224. g. urkundē minētais

ciems pie Vijas —„vi 11 a apud Viva m", nevar but 1259._g. Indriķa

liecībā minētais ciems Vivan — „v ill a Wivan", tad jāparaugās,

kur gan šis ciems varēja atrasties. Šī ciema atrašana visa Beverīnas

jautājumā ir no ļoti liela svara
L

Divas vasaras, 1920. un 1921. g., izlietoju,
šo ciemu meklējot, tomēr panākumu nebija. Tikai 1921. g. rudenī te pat

Rīgā kāds nejaušs gadījums mani uzveda uz meklējamās vietas pareizam

pēdām, par ko stāstīšu turpmāk.

Tagadējā Smiltenes un Trikātas draudzes robeža pie Vijas upes

iesākas no Raudīnas muižas, no Vijas kreisās puses pietekas Kamaldas

upes un iet pa Vijas upi uz augšu kādas 9—lo verstes līdz Vijas upes la-

bās puses pietekai V i g a i — „V i g g a", kas nāk no Aumeistera Zaķu
muižas ezeriem. Šī pati Smiltenes un Trikātas drau-

dzes robeža pie Vijas upes jau ir pastāvējusi Or-

deņa laikā, sākot no 1346. gada, kā tas redzams K. f. Lovis of Me-

nar'a Baltijas viduslaiku kartē.73) Sī pati Smiltenes-Trikātas draudzes

robeža pie Vijas varēja būt kronista Indriķa minētā Vivaņa ciema

robeža līdzās Trikātas draudzei (villa Wivan usque [ad]
Tricatuva). Tālavas dalīšanas urkundē no 1224. g. redzam, ka Ordenis

dabū ciemu pie Vijas (villām apud Vivam), kronista Indriķa zvērasta

liecībā redzam, ka Ordeņa dala sākas no ciema (p r o t a m s to ieskai-

tot), kuru sauc par Vivana ciemu (ab illa videhcet villa, que dicitur Vi-

van usque Tricatuva). Ja nu Vivana ciema robežas sniedzās līdz Trikā-

tas draudzes robežai — Vijas v p c i, tad pats Vivana ciems gribot

negribot jāmeklē Trikātas kaimiņos — Smiltenes draudzē. Visu

to ievērojot, jāsaka, ka ari Ordeņa īpašumam vajadzēja at-

rasties Smiltenes draudzē. Un tā tas ari ir! Smiltenes pils
tika uzcelta 1370. g. no Ordeņa meistara Vilhelma f. Frevmersena, lai gan

vēlāk piederēja Rīgas virsbīskapam.
74) Kāds Jānis Salse paskaidro kādā

dokumentā no 24. augusta 1523. gada, ka viņš ar Ordeņa meistar.a

piekrišanu esot pārdevis kādu zemes gabalu Hermanim Bovenhau-

senam par 200 markām, ar visām brīvībām un tiesībām, kuru saucot

W a w c i tz c n (ari Wawicken, Warre:ken) un kurš atrodoties

Ordeņa meistara novada priekšā, Smiltenes draudzē.
7

') No šīm pieve-
stām vietām redzams, ka Ordeņa meistaram Smiltenes draudzē ir bijuši

īpašumi, kuri K. f. Lovis of Menar'a Baltijas vidus laiku kartē nav vairs

redzami.
76

) No Jaun- un Vec-Bilskas uz ziemeļu rītiem atrodas Smiltenes

muiža saukta — Pāpīna. Šai muižai līdzās ir Lobērģa (vāc. Blumbergs-

hof) pusmuiža Pubuls, citādi- saukta Vyh o f. Kā Pāpīna, tā ari_ Lobērģa
muiža ar pusmuižu Pubuli jeb V y h o f v atrodas Vijas upes kaktā, jo Vija,

nākdama no dienvidiem, še pagriežas uz rietumiem.

_

73) Livland im Mittelalter, von Kari v. L6wis of Menar.
14 ) Materialieh zu einer Geschichte der Landgūter Livlands, gesammelt von

75) Livlāndische Giiterurkunden, Band 11, Nr. 392.

H. v. flagemeister, I. Theil, 274. lapp.
7,i) Livland im Mittelalter, von K. v. L6wis of Menar, 1895.
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Lobērģa muiža, piederīga pie Aumeisteres- Palsmanes draudzes,
atrodas no Vijas upes tikai 2—3 verstes. Senāk Lobērģu pagasts ar mui-

žu un divām pusmuižām, kā: Spikstu pie Vijas un Pubuli jeb V y h o f v,
7')

Pāpīna muižas tuvumā, piederējis pie Smiltenes draudzes, kā to G. f. Sī-

verss aizrāda savā Smiltenes baznīcas 500 gadu pastāvēšanas aprakstā.'' 8)
Pubula jeb „Pa bv 1" pusmuiža atrodas no Vijas upes tikai 2—3 verstes.

Gar Pubuli tek kāda Vijas kreisās puses pieteka — Pubulupīte, kuras laba

pusē ir Pubulis jeb V y h o f, bet kreisā pusē, augstā kalnā, atrodas Pāpī-
nas muiža. Kā Pāpīnas muižas nosaukums, kas cēlies no katoļu priestera
vārda der P f a f f c, tā Lobērģa pagasta vārds Aumeisteres draudzes pa-

gasta vārdos — Vij (W ih j) pagasts,
79) tā ari Pubuļa pusmuižas vārds

Vyh o f (ari Vie h o f),80

) liek domāt, ka Pāpīnas muižas tuvumā ir 1224.

gadā atradies vēsturiskais Vivan a-ciems. Pāpīna muižas tagadējais
arendators K. Mežula kgs man nostāstīja, ka pēc laužu nostāstiem pie

Pāpīna muižas piederējuši vairāki Smiltenes ciemati, bet agrākais Smil-

tenes īpašnieks visus šos ciematus atņēmis, tā kā tagad pie Pāpīnas mui-

žas piederot tikai 2 ciemati. 1618. g. polu karalis Zigismunds 111. dāvina

muižniekam Ādamam Grochovskim sekošos ciematus Smiltenes draudzē:

Raude (Raudīņa), Spren, Gowal, VVihrin, Papin un Banhusyna (Bānūža
muiža). Ka Pubula jeb Vyh of a pusmuižas nosaukumā varēja uzglabā-
ties Vivana ciema vārds, to ari apliecina kāds ziņu iesūtījums 1893. g.

A. Bīlenšteinam no Lobērģu pagasta. lesūtītās ziņas tagad atrodas Rīgas

pilsētas bibliotēkā, kur man bija iespējams 1921. g. rudenī viņās ieskatīties.

Lobērģu pagastā, kādu versti no Pāpīna muižas, un kādu versti

no Pubuļa, atrodas ciemats — Pakūli. lesūtītājs savā ziņoju-
mā nu stāsta šādi: „P akulk aln s. Šai kalnā kapsēta bijusi; tagad vēl

atrodami cilvēku galvas kausi un kauli. Šepat ari bijusi katoļu baz-

nīca; ir atrodama fundamente, tāpat ir redzams vēl ceļš, kas pie šās

baznīcas noved. No pērkoņa šai baznīcai tornis nosperts. Tornis no-

vēlies tuvējā Dampura (Pubula) upītē. Baznīcas zvans nogrimis ..." 12.

jūnijā 1922. g. es apskatīju šo Pakulu kalnu. Ja brauc no Vil k v muižas

pa lielceļu uz Lobērģi, tad pa labo roku lejā, 1 versti no Pubuļa, senā

Vyh of, ir Pakulu ciemats, bet pa kreiso roku kalnā ir ~baznīcas
ka 1 n s". Kā Pakulu ciemata īpašnieks nostāstīja, tad pakalnē ari senāk

bijis krogs. Kalna virsa ir norakta līdzena. Uz rietumiem un ziemeļiem
kalns noiet stāvu lejā uz Dampurupīti, ko senāk ari saukuši par Ska 1-

77) „Aus demPalzmar-Serbigallschem Kirchspiele. Verzeichniss vom 24. Februar

1814." Atrodas Vēsturiskā Zemes Archivā. „5. Blumbergshof, mit einer vernichteten

Wassermūhle. Hoflage Spikste, Hoflage Vyh o f, sonst Pubbul genannt."
7H ) Smilten. Ein Beitrag fūr die Entwickelungsgeschichte Livlands zur Feier

des halbtausendjāhrigen Bestehens der Kirche zu Smilten von Jegor von Sievers.

Riga 1872., 32. lapp. 14.
n) Aus dem Palzmar-Serbigallschen Kirchspiele. Verzeichniss; 24. Febr. 1815.

6. Sāmtliche Dorfer und Paggaste... Wihj-Paggast... Atrodas Vēsturiskā Ze-

mes Archivā, Rīga, Jēkaba ielā Nr. 10/12.
80) Geographischer Abriss der 3 deutschen Ostsee-Provinzen von H. v. Bienen-

stamm. Riga, 1826.
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upi. No kalna uz rīta pusi vēl tagad tīrumā redzams īss, dziļš grāvis,

kā domājams, atliekas no plašāka grāvja, kas senāk šķīra kalnu no plašā

kalnāja. No kalna uz rietumiem, aiz Dampura jeb Skalupītes, izplešas

plašs purvs. Kā kalna nolīdzinātā virsa, tā ari grāvji lejā ap kalnu, bet se-

višķi platais, ar līkumu no purva puses kalnā ejošais,
raktais ceļš norāda, ka šis kalns ir vecs lat vi c š.u pils-
kalns. Ka kalnu tagad sauc par baznīcas kalnu, tas nenoliedz

pilskalna varbūtību. Par daudz pilskalniem jau stāsta, ka tur senāk biju-
šas baznīcas. Tā Dr. A. Bīlenšteins, rakstīdams par Apūliju, saka:

sl )

„Jāatgādinājas, ka pagānu laiku pilskalni tautas ticībā aizvienam tiek tu-

rēti par svētām vietām, un loti bieži par viņiem teikas stāsta, ka uz viņiem

baznīcas stāvējušas, kas gan grūti ticams." No purva puses

ar līkumu kalnā vedošais, izraktais ceļš kā drošs liecinieks rāda, ka kalns

pie Lobērģu Pakulu ciemata ir latviešu pilskalns, senā Vivana

ciema pilsvieta, kuru tauta pušķojusi ar skaisto teiku par „torņa novelša-

nos tuvējā Dampurupītē un zvana nogrimšanu".

Vēl tuvāk patiesībai pienākam, ja vērīgāk apskatam Lobērģu

pagastu jeb senāko Palsman es- Aumeistera draudzes

Vij (W ih j) pagastu. Uz krievu ģenerālštāba kartes82

) atrodam Lo-

bērģu pagastā, pie Pubula upītes, sākot no ziemeļa puses uz dienvidiem,
sekošās 3 vietās:Widsen, WidsemunWidsem Muisa. Ta-

gad no šīm trim vietām vēl ir atrodams Vidzemes ciemats, kā Lobēr-

ģu muižas senā kalpu māja. Visievērojamākais no šiem trim nosauku-

miem nu irWidzemmuiža (W id z c m Muisa), kura vietu, kā lie-

kas, tagad ieņem muižas nosaukums — Lobērģi, kurš ari ir vecs, jo

jau zviedru revizijas grāmatā no 1684. g. atrodam: Hofflage Blum-

b c r g oder Buschhoff (=Lobērģu jeb Buschhof muiža).
83

)

Tagadējā Vijciema muiža Trikātas draudzē uz kādas

Trikātas pagasta kartes no 1691. g.
84) ir minēta sekošā uzrakstā un ar se-

košo nosaukumu: „Weggere kaln einem Widsemhoffschen Bauern

geherig" = Veģēra kalns, piederīgs kādam Vijciema muižas zemniekam.

Veģēri vēl tagad ir mājas Vijciema pagastā. Kā redzams, tad 1691. gada

Vijciema muižas, tāpat kā Lobērģa muižas senais nosaukums, abi

ir vienādi Widsem Muisa — Lobērģis — un Widsemhoff — Vijciems.
Zviedru revizijas grāmatā no 1688. g.

85

) atrodam sekošo piezīmi: „Die

81 ) Magaz i n, herausgegeben von der Lettisch-Litterārischen Gesellschaft.
Neunzehnten Bandes, drittes Stūck. Mitau, 1894. Rimberts Apulia, von Dr. A.

Bielenstein, 26. lapp.
82 ) Karte atrodas Rīgas pilsētas bibliotēkā ar nosaukumu „Gouvernement Liv-

land. Wolmar. Blatt 5".
83 ) Vēsturiska Zemes archivā Rīgā, L. Jēkaba ielā 10/12. „Das Guth Blumbergs-

hoff im Vendischen Crevss und Schmiltens Kirchspiel nach Serb i g a l's

Filialkirche belegen" no 1684. g.
84)

_

Karte atrodas «Senatnes un vēstures pētītāju biedrības"
bibliotēkā — Rīgā.

85) Atrodas «Vēsturiskā Zemes archivā" Rīgā, Jēkaba ielā Nr. 10/12.
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Naugardtsche m der W i d z c m s c h c Wacke = Naugārdieši, Trikātas

Plāņu pagasta apciems, Vijciema vakā.
r

Šie piemēri liecina, ka ciema nosaukums_„V i v an" var piederēt

gan Vijciemam, gan ari L o b ē r ģ i m, bet tā kā kronists Indriķis sa-

vā zvērasta liecībā apliecina, ka V i w a n a ciems sniedzies līdz Trikātas

robežai Tricatuva), tad Viwana ciema nosaukums piederas

tikai Lobērģa muižai, senāk sauktai „W ids c m Mv i s a'\ Pakuļā pils-

kalns ir atradies no šīs „W idz c m Mv i s a's" tikai kadu versti at-

tālumā.

Nevien kronista Indriķa zvērasta liecība no 1259. g., bet ari Jāņa

Salses liecība no 24. augusta 1523. g. un krievu ģenerālštāba karte ar

„W idsem Muisa" nosaukumu pierāda, ka „v ill a apud Viva m",
vēlāk sauktais „villa Vivan" ir atradies tagadējās Smiltenes draudzes

ziemeļa austrumos, Vijas upes vidus apgabalā, Vijas upes līkumā un tie-

šām ir sagājis robežās kādas 10 verstis ar Trikātas draudzi. Šīs

Vivan ciema un Trikātas draudzes robežas pastāv vēl šodien.

Vivana ciema pilskalns atrodas vēl tagad pie Lobērģu pagasta Pakuļu

ciemata, lielceļa malā no Pubula jeb V y h o f a uz Lobērģa muižu, par ko

vēl tagad teika stāsta, ka pa lielceļu gar kalnu braucot, rats ejot kalna

malā ieraktai naudas mucai pāri. —

XX. Rameķa īpašuma robežas

(Termini Ramekonis)

Tālavas dalīšanas urkundē no 1224. g. Ordeņa un bīskapa zemju

robežas tiek apzīmētas šādi: „Ciemu, atrodošos pie Vijas upes, vīra īpa-
šumu robežas, kas tiek saukts par Rameķi = villām apud Vivam flu-

vium sitam, terminos possessionum viri, qui Rameke dicitur." Kronista

Indriķa zvērasta liecībā šo pašu robežu apzīmējumu atrodam tādu: „no

tā protams ciema, kas tiek saukts „Vivan" līdz Trikātai, kas bijušas Ra-

meķa robežas = ab illa videlicet villa que dicitur Vivan usque Trica-

tuva qui fuerunt termini Ramekonis".

Par šīs robežas apzīmējuma pirmo dalu — Vivana ciemu jau izteicos

iepriekšējā nodaļā. Šai nodaļā apskatīšu robežas apzīmējuma otro dalu:
„tā vīra īpašumu robežas, kas tiek saukts par Rameķi", vai „kas bijušas
Rameķa robežas". Kā tagad, tā ari senatnē lielākās robežu apzīmētājas
bija upes. Upēm, kā dabiskām robežām, ir vairāk pastāvības nekā cil-

vēku roku celtām robežām, kuras viegli var izpostīt gan cilvēku rokas,
gan ari laika zobs. Un tādas Rameķa īpašumu robežas varēja būt tikai

Vijas upe.

Pirmā apzīmējumā robežas apzīmētas „tā vīra īpašumu robe-

žas, kas tiek saukts par Rameķi", bet otrā, pēc 35 gadiem, „kas bijušas
Rameķa robežas". Spriežot pēc šiem robežu apzīmējumiem, jāsaka, ka

Rameķa īpašumu robežas ir atradušās pie Vijas upes, tikai vēl nu jāap-
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rāda — ap kuru vietu pie Vijas upes, jo viņa, ka jau agrāk aizrādīju, ir

ap 50 verstis gara.

Ja vācu pētnieku domas, ka tagadēja Vijciema muiža ir bijusi „villa

apud Vivam" vai „Vivan-ciems" apstiprinātos, tad tagadēja Trikatas-

Smiltenes un pa daļai Trikātas-Aumeistera draudzes robeža pie Vijas,

9_lo verstu garumā, būtu bijušas Rameka īpašuma robežas. Bet ja ie-

vērojam kronista Indriķa zvērasta liecību, ka Vivana ciems ar savam pie-

derīgām zemēm un robežām ir sniedzies tikai līdz Trikātas robežai

„v sq v c (ad) Trica tu va", t i. līdz tagadējai Smiltenes-Trikatas ro-

bežai pie Vijas, tad Rameķa robežas ir jāmeklē no Vivana ciema uz dien-

vidus-austrumiem, ap Vijas upes augšgalu, sakot no tas vietas, kur Tri-

kātas-Aumeistera draudzes robežas pie Vijas izbeidzas un sakas Lobēr-

ģu-Aumeistera pagastu robežas. Sākot no šīs vietas, Vija sava augšgala

kādas 20 verstes ir gandrīz tikai robežas upe, izņemot kādas 4 verstes,

kur Aumeistera pagasta robežas sniedzās pāri Vijai uz Smiltenes pusi.

Vija savā augšgalā kā robežu upe ir starp Smiltenes un Mera pagastiem.

Gandrīz visai Mēra pagasta_rietuma daļai, verstis 10, Vija tek garam ka

robežu upe. Vijas upe savā sākumā gan tek verstis 3—4 tikai pa Smiltenes

pagastu, bet tad nonāk robežā ar Mēra pagastu un, kādas 30 verstis no-

tecēdama kā robežupe, pie Smiltenes Raudīnas muižas ietek Trikātas

draudzē, kur atkal starp Plāņu un Vijciema pagastiem tek kā robežu upe.

Visu Smiltenes draudzes ziemeļa-austruma pusi, ka pussalu, ar Bilskas,

Zeltiņa, Vilkumuižas, Bānūža, Raudīnas, Pāpīnas un agrāko Smiltenes

draudzes Lobērģi Vijas upe ierobežo no trim pusēm. Viss šis Smilte-

nes draudzes ziemela-austruma kakts, ko Vija ieslēdz no trim pusēm, va-

rēja kronista Indriķa laikā, ap 1224. un 1259. g., but plašais Vivana

ciems ar piederīgiem ciematiem, laukiem, mežiem un līčiem. Rameķa

īpašumu robežas varēja būt tikai Vijas upes augšgals starp Lo-

bērģa un Aumeistera pagastu un Smiltenes un Mera pagastu. Vel tagad

Palsmanes pagastā, pie Palses upes, atrodas kāds prāvs Ramkai pie-

derīgs zemes gabals ar nosaukumu vācu valodā „R amka v".
86

)
Smiltenes-Mēra robeža pa Vijas upi — pēc Vijaspūķa rentnieka Gai-

smiņa kga nostāsta — jau pastāvot no seniem laikiem. Vijaspūķa pus-

muižas vietā senāk bijusi Palsmanes mācītāja muiža, kura velak pārcelta

tagadējā mācītāja muižas vietā Palsmanes un Aumeistera draudžu vidu.

Pārliecinājoties par šīm ziņām «Vēsturiskā zemes archiva"_ Rīga,

atradu, ka tur tiek uzglabātas dažādas ziņu listes par Palsmanes mācītajā
muižu no 18. gadu simteņa, Tā kādā listē no 1728. g. atradu sekošo pie-
zīmi: „Jaunā pusmuiža Wiehoff — vecā Palsmanes mācī-

tāja muiža".87) Tālāk kādā piezīmē no 1728. g. 21. oktobra teikts:

„Vijaspūķa ciemats pēc priekšlikuma jāiekārto par pusmuižu".88)

86) Wegekarte des VValkschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen.

Herausgegeben vom Liv- Estlāndischen Landeskultur Bureau auf Grund der im Besitz

der Livlāndischen Ritterschaft befindlichen Kreis Wegekarte. 1904.
87) „Neue Hofflage VViehoi — Paltzmarisches altes Pastorat."
88 > Riga, den 21. October 1728. „des Wiepuhkien Gesinde vorgeschlage-

tier mahsen zur Hofflage anzuordnen."
4*
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Par Vij a s p ū ķ i, vāciski W i c h o f,_ Vijasupes laba puse, Mera

pagastā, aizrādīju tikai tādēļ, lai pārliecinātu, ka Vivana ciems še, uz

iabā Vijas krasta, nevarēja būt bijis. Vivana ciemam vajadzēja but ar

plašu apgabalu, kurš vienā pusē — ziemeļa rietumos, sagāja robežas ar

Trikātas draudzi pie Vijas upes un otrā pusē — dienvidaustrumos, pie-

gāja pie M ē r a ro b c ža s, ari pie Vijas.
_

Vijaspūķis līdz ar Mera muižu

un pagastu jau bija Rameķa īpašumā, aiz Rameķa robežas — Vijas.

Ka Smiltenes-Mēru pagasta robežas pa Vijas upi varēja but 1224. g.

urkundē minētās Rameķa īpašuma robežās, norāda ari pats Mēr u-muižas

un pagasta vārds —Mēri, vāciski — Mehrhof, krieviski — Meprotļn,

MepcnaH Bo;iocTb. Paraugoties indoeiropiešu salīdzināmo valodu vārd-

nīcā no Augusta Fick, I. daļā, 108. un 515. lapp.
89

) atrodam sekošo: seno

ziemeļnieku (zviedru, norv. v.) landa-maeri — zemes robeža,

anglusakšu maere, gemaere — robeža, angļu rnere — robeža,
mere-stone — robežas akmens; latiņu margo, mi s, m. mala,

margino (margo) — malu taisīt, ierobežot. Ja nu ievērojam, ka

tagadējais latviešu vārds robeža var būt cēlies no krievu vai.

— robeža, tad „m ēri s" — robeža ir vecs indoeiropiešu vārds. Ari

latviešu vārdi: tilta mergas, trepju mergas gan nevarēja nekas

cits būt kā tilta un trepju ierobežotājas, tilta un trepju malas, robežas.

Tā tad Mēra-muižas un pagasta nosaukums nenozīmētu neko citu

kā: „Robežmuiža", «Robežapgabals". Mēra muižas vārds norāda, ka ti-

kai te, pie Vijas upes, sākot no Smiltenes-Mēra robežas un dodoties le-

jup pa Viju līdz Aumeistera-Vijciema robežai, varēja būt „tā vīra

īpašumu robežas, kas tiek saukts par Rameķi".

XXI. Kur atradās Beverīna?

Pēc plašās ekskursijas pa dažām attālākām vietām, beidzot esam

nonākuši pie gala jautājuma „kur tad īsti atradās Beverīna?" Kā jau
ievadījumā aizrādīju, tad izlietošu nevien kronikas, urkundes, vietu no-

saukumus, laužu nostāstus un teikas, bet ari dažādas citas iezīmes, ap-

stākļus, gadījumus un varbūtības, kas varētu novest pie īstenības un

patiesības. Ja kriminalpolicistam jānotver kāda noziedznieku banda,
kuri visas pēdas uz labāko ir noslēpuši, tad policists ķeras pie dažā-

diem sīkumiem, kas viņu itin kā pa pavedienu pieved pie noziedznieku

perēkļa. Ari Beverīnas jautājumā pievedīšu daudz sīkumu, kas, visi

sakopoti, dos gaišu ainu par to, kur Beverīna ir atradusies.
1) Beverīna ir atradusies Tālavā, jo kronists Indriķis XII, 6. nodaļā

stāsta, ka Tālavas vecākais Tālivaldis no Beverīnas (Talialdus dc

Beverin) līdz ar citiem latvju vecākiem sūtījuši sūtņus pie igauņiem
uz Ugauniju.

2) Pamatojoties uz Tālavas dalīšanas urkundi no 1224. g., ir

redzams, ka Beverīna nav atradusies bīskapam piekrītošos divos noda-

89) Vergleichendes Worterbuch der Indogermanischen Sprachen, von August
Fick, IV. Auflage, I. Theil, 108. un 515. lapp.
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lījumos. Bīskapa daļā ir minēti 12 ciemi, patiesi apgabalu centri, kuru

starpā Beverīnas nav. Tā tad Beverīna varēja atrasties tikai Tālavas

trešā nodalījumā, kas piekrita bruņinieku Ordenim.

3) Ka Beverīna patiesi ir atradusies bruņinieku Ordenim piekrītošā

nodalījumā, tas ir redzams no Vācu Ordeņa kronikas
00), kur starp citām

Ordenim piederošām pilīm tiek minēta ari Beve rī n a (B eue ri n c).

4) No Tālavas dalīšanas urkundes ari ir zināms, ka bruņinieku

Ordeņa daļa ir sākusies no Vij a s upes (augšgala) un sniegusies
līdz Burtnieku ezeram (ari tālāk līdz Igaunijas robežai). No K. f. Lovis

of Menara Baltijas vidus laiku kartes
91

) ir redzams, ka bruņinieku daļā

tagad atrodas _sekošās Ziemel-Latvijas draudzes: Rūjiena, Ērģeme,
Valka, Lugaži, Ēvele, Burtnieki, Valmiera un Trikāta. Tā tad vienīgi

šajās draudzēs Beverīna ir meklējama.

5) levērojot Rūjienas, Ērģemes, Valkas, Lugažu, Ēveles, Burtnieku

draudžu attālumu no Cēsīm, viņās Beverīna nav meklējama. Ari minē-

tās draudzēs nav neviena ievērojama pilskalna. Atliekas Beverīnu_ me-

klēt tikai Valmieras un Trikātas draudzē, kuras atrodas vistuvāk Cēsīm.

Tā kā Valmiera līdz ar Beverīnu jau ir minēta Vācu Ordeņa kronikā un

Kaln-Eniņu pilskalns sava mazuma dēļ atkrīt, tad atliekas Beverīnu

meklēt tikai vairs Trikātas draudzē. Ari Raunas un Smiltenes

draudzes atkrīt, jo viņas atradās bīskapa daļā.

6) Jau pirms kādiem 55 gadiem, 1867. g., Rēvelē iznāca Indriķa
kronikas tulkojums vācu valodā no Ed. Pabsta. Šis tulkojums vēl šo-

brīd skaitās par labāko Indriķa kronikas tulkojumu. Paosts kroniku

tulkojis pēc dažādiem manuskriptiem. Šai tulkojumā
92

X 102. lap. p., kur

tiek stāstīts par Rusīna, Varidota un Tālivalda sūtņu sūtīšanu uz Ugau-

niju, Ed. Pabsts kādā piezīmē par, Beverīnu saka: „lag im Trikaten-

schen ? — nicht am Burtnekschen See, wenigstens eine Tagereise von

Sakala — atradās (Beverīna) Trikātas apgabalā, bet ne pie Burtnieku

ezera, mazākais vienas dienas gājumu no Sakalas." Tā tad ari te atro-

dam aizrādījumu uz Beverīnas atrašanās vietu Trikātas draudze.

7) A. v. Transehe saka
°3

): „Latvietis Tālivaldis (Talibald)

Indriķa kronikā tiek nosaukts pēc zemes apgabala Tālavas (Tolova)

(XVIII, 3), pēc viņa draudzes Trikātas (XV, 7; XVII, 2; XIX, 3) un

beidzot pec Trikātā atrodošas pils Beverīnas

(nach der m Tricatua belegenen Burg Bewerin).

<JO i Scriptores rerum Livonicarum. Erster Band. 111. Auszug aus der Deutsch-

Ordens-Chronik. 865. lap. pusē, piezīme 4. „B euer i n c".
91) Livland im Mittelalter von K. v. L6wis of Menar, 1895.
M) Heinrich's von Lettland, Livlāndische Chronik. Nach Handschriften mit viel-

facher Berichtigung des iiblichen Textes aus dem lateinischen ūbersetzt und erlāutert

von Eduard Pabst. Reval, 1867.
93 ) Baltische Monatsschrift. XLIII. Band. 1896. „Die Eingeborenen Livlands

im 13. Jahrhundert." Von Astaf von Transehe. 292. lap. p.
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-8) Mūsu augstskolas privātdocents K. f. Lovis of Menars _saka
!U ):

„Nebūtu neiespējami, ka latviešu pils Beverīna ir Trikāta un stāvēja uz

pakalna, kur vēlāk bija Trikātas ordeņa pils. Trikāta atrodas vairāk

uz Ugaunijas pusi nekā Burtnieki, kādēļ drīzāk varēja noderēt ka uzbruk-

šanas punkts ugauniešiem." Šīs domas K. f. Lovis of Menars jau ir

izteicis 1890. g. Lai gan pati Trikāta nevarēja būt Beverīna, tomēr Lo-

vis of Menars savās domās daudz nav maldījies. Viņu tikai ir maldinā-

juši citi pētnieki, kas tagadējo Vijciemu ir iedomājušies par „
Villa apud

Vivam". Villa apud Vivam, pareiza vārdā „Vivan" atradās daudz

augstāk pie Vijas, tagadējā Smiltenes draudzē, Pāpiņmuižas tuvumā,

Lobērģu pagastā, kur senāk, pēc laužu nostāstiem, atradusies katoļu vai

pareizticīgo baznīca un kur tagad vēl atrodas pilskalns pie Pakulu
ciemata.

9) Tā kā kronists Indriķis stāsta (XII, 6.), ka ugaunieši un sakalieši

iebrukuši Trikātas robežās un apsēduši Beverīnas pili, bet par ugauniešu

un sakaliešu iebrukšanu citos apgabalos vai ari par viņu tālāk virzīšanos

uz citiem apgabaliem neko nemin, tad, loģiski domājot, jāspriež, ka Beve-

rīna ir atradusies turpat Trikātas robežās. Citādi domādami būtum no-

virzījušies no loģikas un būtu devuši fantāzijai brīvas rokas.

10) Trikātas draudzē vēl līdz šim laikam ir uzglabājušies nostāsti

par igauņu iebrukumiem. Tā Trikātas Sleberu mājas īpašnieks Pēters

Dadzis 23. septembrī 1921. g. man nostāstīja, ka ap viņa māju bijušas

pirmās kaujas ar igauņiem. Slebera (zviedru reviz. grām. no 1688. g.

SChle wc t) mājas (divas) atrodas Valkas-Trikātas ceļa malā, 2 ver-

stes no Oliņa pārbraucamas vietas pār Gauju. Tuvākās mājas Gaujai
ir Vadzis, ari Valkas-Trikātas ceļa malā. Vadzis — pēc Slebera no-

stāsta — padevis ziņu, ka igauņi garām nonākuši. Vadža upīte senāk

bijusi loti staigna. Vēl tagad tāds staignums, kādas 4 pūrvietas, atrodas

pie Slebera ciemata, upītes kreisā krastā. Uz Trikātas pusi, pie Ba-

rausku ciemata, igauņiem priekšā bijis lielāks latviešu spēks. Igauņi
tikuši sadzīti kaktā un tikuši dzīti no Slebera mājām uz Daibi, pāri upei,

kura nav bijusi aizsalusi. Daži igauņi noslīkuši upē, un citi, kas izvil-

kušies no dubļiem, pie Daibes, otrā pusē upei, tikuši knaibīti ar rungām.

Upītes dibenā vēl tagad atrodot kaulus, un ari ticis atrasts kāds koka

kausiņš. Pie Vadža ciemata, pašā Valkas-Trikātas ceļa malā, atrodas

veci kapi. Kādu versti no Vadža —kā Sleberis nostāstīja — atrodoties

mežā, Strenča-Vijciema ceļa malā, „v āc v ka p i", kur bruņinieki no-

rakti, kas karā krituši. — Trikātas Lubu pagasta Kaupa ciemata īpaš-

nieks, Mārcis Kaupis, ap 70 g. vecs, 1897. g. vasarā man nostāstīja, ka

pirmās kaujas latviešiem ar igauņiem bijušas ari ap Gnē z i (pļavu ga-

bali, purvi un staignumi ceļā no Pulkas rāmja pār Gauju uz Trikātu).
Ari te silā, ceļa malā, kas iet uz Trikātu, pie Priedītes mežsarga, ir vēl

M) ..Sitzungsberichte der Gesellschaft fūr Geschichte und Alterthumskunde der

OstseeprovinceVi Rušslands", 1890. „Die Deutsch-Ordensburg Trikaten m Livland."
Von C. v. L6wis of Menar. 37. lap. p.
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tagad redzami kapu kalniņi. Otrā kaujas vieta bijusi 10 verstes aiz Trikā-

tas, pie Miegas kroga un Melgalva, ceļā no Trikātas uz Cēsīm, uz Trikā-

tas-Raunas draudzes robežām, kur starp Trikātas un Raunas draudzi, vai

Valkas un Cēsu apriņķi, vēl tagad ir liels, staigns purvs. Te, pie Miegas

kroga, igauņi tikuši apturēti un atsisti. — levērojot šo nostāstu un kronista

Indriķa pirmo Beverīnas apsēšanas aprakstu, ka igauņi iebrukuši Trikā-

tas robežās (m finibus Tricatiae XII, 6.), redzam, ka abas liecības pilnīgi

saskan. Abi nostāsti ari liek noprast, ka igauņi — ugaunieši un sakalieši

— atsisti ceļā uz Cēsīm pie Trikātas robežām, bija spiesti griezties atpa-

kaļ uz dzimteni gar Trikātu un Vijciemu un, griezdamies atpakaļ, ap-

sēda jau minēto Beverīnas pili 1208. g. ziemas sakuma (Indr. kr. XII, 6.).

11) Latviešu karapulki, dodamiesuz Ugauniju (divreiz ari uz Sa-

kalu XII, 6; XV, 7), sapulcējās Beverīna. No ta spriežams, ka Beverīna

ir atradusies tuvu pie Ugaunijas robežas. Šis apstāklis liek domāt, ka

Beverīna varēja atrasties tikai Trikātas filialdraudze Vijciema, kurš at-

rodas no Ugaunijas robežas pie Gaujas-Taivolas tikai 18 verstis, no

Ugaunijas robežas pie Valkas — 25 verstis un no Sakalas robežas

aiz Rūjienas — 70 verstis.

12) Beverīna Indriķa kronikā tiek minēta 15 reizes, Autīna — 8

reizes, Sotekla — 1 reizi un Metinīne — 1 reizi. Igauņi, iebrūkot pirmo

reiz Latvijā, iebruka Trikātas apgabalā,_un pirmā latviešu pils, ko igauņi

apsēda, bija — Beverīna. Kā Trikāta, ta ari Beverīna varēja at-

rasties tikai robežu apgabalā ar Ugauniju. Ka Beverīnu kronists Indri-

ķis min 15 reizes, bet Autīni 8 reizes, Trikati 7 reizes un Soteklu ar Me-

tinīni tikai 1 reizi, norāda, ka Beverīna nevarēja atrasties Tālavas vi-

dienā ap Valmieru, Rubeni vai_ Ēveli, bet atradās Tālavas robežu apga-

balā, tuvu pie Ugaunijas robežām, kur ienaidnieku uzbrukumi notika bie-

žāk. Vijciems, kuru no senās Ugaunijas vēl tagad šķir tikai plašie priežu

meži, ar savu lielo pilskalnu varēja būt tikai sena Beverīna.

13) Latvieši, pārnākuši no pirmā kara gājiena uz Ugauniju-Odem-

pēju, apcietina savas pilis, sanes visas savas mantas pilīs, sagatavojas

uz cīņu un gaida igauņu karaspēku (XII, 6)
:

Igauņi ari iebrūk Trikātas

robežās, apsēž Beverīnas pili, un te nu izradās, ka ari_ kronists Indriķis

ir tur un pa kaujas laiku spēlē kādu mūzikas rīku. Kapec gan kronists

Indriķis Beverīnā ieradies? — Viņš jau ir citas draudzes — Lveles

(= Ymeras) priesteris. Trikātieši ar savu valdnieku Tālivaldi un viņa

dēliem jau ir kristīti pareizticībā (Indr. kr. XVII, 3). Ko gan Indriķis

Beverīnā meklēja? — Nu — Ēveles, Burtnieku un Valmieras apkārtne

nebija nevienas stipras pils, tāda tikai atradās
_

Trikātas draudzes —

Vijciemā. Kronists Indriķis, liekas, meklēja patvērumu. Pats viņš sava

kronikā par šo gadījumu izsakās diplomātiski „kurš tad tur klat bija"

(qui tunc praesens aderat). Ari tas norāda,_ka plašais un lielais pilskalns

Vijciemā varēja būt tikai tā vieta, kur stāvēja stipra Beverīnas pils.

Lveles baznīca atrodas no Vijciema tikai 25 verstes. Indriķis tadu atta-
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ļumu viegli varēja nojāt. Tā tad liekas, ka Beverīna ir atradusies Indriķa

draudzei kaimiņos — Trikātas draudzē.

14) Kronists Indriķis stāsta (XII., 6. nod. beigās), ka latvieši (vieni

paši), nākdami no Sakalas, apmetušies pie Burtnieku ezera un, izdalī-

juši savā starpā visu laupījumu, atgriezušies uz Beverīnu. No šīs vietas

spriežams, ka, ja jau Beverīna būtu bijusi Burtnieku ezera tuvuma, vai

pie Valmieras, tad nebūtu bijis vajadzīgs tik agri laupījumu dalīt. Re-

dzams, ka Beverīna ir bijusi attālāk un sānus, jo laupījuma dalīšana no-

rāda, ka visi uz Beverīnu vairs nav atgriezušies. No Burtnieku ezera

Beverīna varēja būt tikai uz rītiem, Ordeņa zemē, jo uz rietumiem,_kā
no urkundēm redzams, bija bīskapa zemes, un tajās Beverīna nav minēta.

Ari vāciešus latvieši "atrod jau Beverīnā priekšā. Viss tas norāda, ka

Beverīna bija plaša un liela pils, kur vairāk dienas varēja droši apmesties
nevien latvieši, bet ari sabiedrotie — vācieši. Latvieši Beverīnā no

sava kara laupījuma apdāvina vāciešus, nosvēta 13. decembra svētdienu

ar dievkalpojumu, jo priesteris-kronists Indriķis ari vēl ir turpat. Ari

Rusins atnāk Beverīnā, lepojas ar savām uzvarām, un beidzot latvieši

kopā ar vāciešiem un lībiešu vecākiem apspriežas par miera slēgšanu

ar igauņiem un ari noslēdz ar viņiem pamieru uz vienu gadu. Viss tas

norāda, ka latvieši ar vāciešiem un lībiešu vecākiem Beverīnā ir uztu-

rējušies vairākas dienas. Tā kā bija decembra mēnesis — ziema, tad

nevien latviešu karaspēkam, bet ari viesiem -vajadzēja telpu, pārtikas
un zirgiem un lopiem pajumta. Tāda, vairāk tūkstošus liela karaspēka
sapulcēšanās, mitināšanās un uzturēšanās nevarēja notikt Kaln-Eniņu
580 kvadratasis plašā pilskalnā, bet vienīgi ap 7 pūrvietas plašā Vijciema

pilskalnā. Tādos uzvārās svētkos ari ļaudis līgsmojās pie ēdienu un dzē-

rienu galdiem, dejoja, rotaļājās un dziedāja. Un visam tam vajadzēja
plašu telpu, kuras ieņēma nevien pašu ļaudis un viesi, bet ari lielais vai-

rums gūstekņu — igauņu sievu un meitu.

15) Kronists Indriķis stāsta (XV, 7.), ka 1211. g. trīs latviešu kara-
gājieni devušies cits pēc cita no Beverīnas uz Ugauniju un pēdējais —

ceturtais uz Sakalu. Neievērojot tik daudz karagājienu uz Ugauniju, 1212.

gada sākumā bīskapi sasauc atkal karaspēku no visām Lībijas pilīm un

no visam latviešu provincēm un atkal sapulcējās pie Beverīnas.

Nosvētījuši Trijkungu dienu, kā liekas, Beverīnā, ap 4000 vā-

ciešu, gan jātnieki, gan kājnieki, un tikpat daudz lībiešu un latviešu, do-

das atkal uz Ugauniju — Tērbatu un tālāk pāri Mētras upei. — Kā liekas,
tad Beverīna jau palikusi par svinību vietu: 1208. g. 13. decembra svēt-

dienu še svin no kara pārnākošie latvieši un Beverīnā palikušie vācieši

un lībieši, un tagad, 6. janvārī 1212. g., 8000 lielais karaspēks nosvēta

Trijkungu dienu. Laikam Beverīnas pils plašā iekārta un labierīcība šā-

dām svinībām bija loti noderīga. Tā kā bija pats ziemas vidus, tad 8000

vīru lielam karaspēkam vajadzēja lielu un plašu telpu, kur apmesties
un dažas naktis pārgulēt. Un tādas telpas varēja sagādāt tikai plašā
un labi ierīkotā Beverīnas pils, kas stāvēja uz 7 pūrvietas plašā Vijciema
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pilskalna. Tā kā še minētais karagājiens gāja uz Tērbatu un tajak, tad

Vijciema pils kā sapulcēšanās vieta bija daudz noderīgāka neka Valmiera,

Kaln-Eniņi un Rubene ar savu Vaidavas pilskalnu. No Vijciema līdz

Valkai ir tikai 25 verstes, bet no Valmieras — 50 verstes, Kaln-Eniņiem—
58 un Rubenes —64 verstes. Ari Vijciema apgabals ar saviem un kai-

miņu plašiem mežiem, kuri vēl šobaltdien pieiet pie Igaunijas robežas

un gandrīz pie Valkas, karaspēka nejaušai iebrukšanai zeme

bija daudz, daudz noslēpumaināks, parocīgāks un noderīgāks nekā Val-

mieras, Kaln-Eniņu vai Rubenes apdzīvotais apgabals.

16) 1215. gada ziemā sabiedroto karaspēks (XVIII, 5.) — 6000 vīri,
dodas gar jūrmalu uz Igauniju, kauj, laupa un dedzina 3 dienas no vietas.

Tālivalda dēli salaupa vieni paši trīs Lībijas podus sudraba, bez dreberņ;
zirgiem un daudz cita laupījuma, ko visu viņi aizved uz Beverīnu

Tā kā iebrukums Igaunijā notika gar jūrmalu, tad atpakaļ nākot, latviešu

ceļš varēja iet gar Burtniekiem, kur dzīvoja Druvvaldis, Tālivalda dels,
vai ari gar Rubeni, tagadējo Valmieru, Kaln-Eniņiem vai Trikātu, kur

vēl dzīvoja sveiks un vesels pats Tālivaldis. Tālivalda dēli tomēr salau-

pītās mantas un sudrabu neved ne uz Burtniekiem, ne Trikātu, bet no-

ved uz Beverīnu. Kādēļ gan tā? Kā liekas, tad gan tikai tādēļ, ka Be-

verīna bija visstiprākā, visplašākā un visdrošākā Tālavas latviešu

pils. Tā kā tik plaša pilskalna, kā Vijciemā, nav ne pie Burtniekiem, ne

pie Rubenes-Vaidavas, ne pie Valmieras draudzes Kaln-Eniņiem, ne ari

pat Trikātā, tad Beverīnas pils varēja stāvēt tikai uz pilskalna Vijciema.
Pats pilskalna plašums, lielums un augstums runā skaidru un nepārpro-

tamu valodu. Ka Beverīna bija plaša, liela un stipra pils, to norada

kronista Indriķa nostāsts, ka igauņi Beverīnu apsēduši 1208._g. ziemas

sākumā (XII, 6.) un 1211. g. rudenī (XV, 7.), bet tomēr nav varējuši viņas

ieņemt.
17) Igauņi Beverīnu pirmo reiz apsēda 1208. g. novembra beigās

vai decembra sākumā. Par šo apsēšanu nu kronists Indriķis kādā vietā

saka (XII, 6.): „Un tā ugaunieši, piesaukuši sev palīgā sakaliešus, ne-

jauši iebruka latviešu zemē, Trikātas robežās... un apsēda Be-

verīnas pili... (=Ungannenses itaque, convocatis sibi m auxilium Sacca-

lanensibus, repente terram Letthorum intrantes m finibus Trica-

ti a c
... et obsidentes castrum Beverino

...

flr> ). Indriķa kronikas tulko-

tājs vācu valodā A. Hansens 96) vārdus „m finibus Tricatiae" tulko „m der

Gegend von Tricatien" = Trikātas apgabalā, Eduards Pabsts tulko šos

pašus vārdus jau pareizāki: „im Gebiete von Trikatua"
97

) = Trikātas no-

vadā, bet vispareizākais un noteiktākais tulkojums še var tikai būt —

„Trikātas robežā s". Šāds nenoteikts oriģināla valodas tulko-

jums jau daudz ir kavējis Beverīnas pilsvietas atrašanu. Ir liela star-

pība, ja sakām „Trikātas apgabalā" vai „novadā" un „Trikātas r o b c -

95 ) Scriptores rerum Livonicarum. Erster Band. 126. lap. p.
96) Turpat 127. lap. p.
97) Heinrich's von Lettland Livlāndische Chronik von E. Pabst, 105. lap. p.
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žās". Pirmie divi jēdzieni nav tik noteikti un norobežoti, turpretim iz-

teiciens „Trikātas robežās"= m finibus Tricatiae" skaidri nosaka, ka

igauni iebrukuši tikai Trikātas draudzē, tikai Trikātas robežās un

apsēduši Beverīnas pili. No šī kronista Indriķa nostāsta pareizā tulko-

juma skaidri varam noprast, ka Beverīna nevarēja nekur citur atrasties

kā tikai Trikātas draudzes robežās, pie tagadējās Trikātas filialbaznī-

cas — Vijciemā. Šis pats kronista Indriķa izteiciens — „Trikātas ro-

bežās" norāda, ka jau pirms 700 gadiem, kronista Indriķa laikā, ir pastā-

vējuši novadi tagadējo draudžu lielumā ar jau noteiktām un apzīmētām

robežām.

18) Kronists Indriķis savas kronikas tai pašā XII, 6. nodaļā tālāk

stāsta, ka igauņi, izkarojušies ap Beverīnu visu dienu, aizgriezušies no

pils projām, bet latvieši sekojuši viņiem un ievainojuši no viņiem dažus.

Dažas rindiņas (kādas 8) tālāk kronists Indriķis stāsta loti ievērojamas

lietas, kuras līdz šim neviens pētnieks, ne ari vēsturnieks nav ievērojis.

Lietas apstākli šādi: „Beverīnas latvieši
— kronists saka — nobēdāju-

šies par savējo nājvi, kuri no igauņiem bija nokauti un sadedzināti, sū-

tīja apkārtnē pie visiem latviešiem, lai būtu gatavi uz kara gājienu, lai

viņi ar Dieva palīgu varētu atriebties saviem ienaidniekiem. Tāpēc

Rusins, kas bija drošsirdīgākais starp latviešiem, un Varidotis ar visiem

latviešiem, kas bija viņu robežās, sanāca lielā daudzumā pie jau iepriekš
pieminētās Beverīnas pils." Salīdzinot šo nostāstu ar nodaļas iesākumā

pievesto tā paša kronista nostāstu (punkts 6.), atrodam loti lielu ne-

saskaņu. lesākumā kronists stāsta, ka igauņi, iebrukdami Trikātas

robežās, Vardeķi sadedzinājuši dzīvu, citus savaņģojuši un latviešiem

nodarījuši daudz zaudējumu, turpretim Beverīnas latvieši, iznākdami

no pils, nokauj daudz igauņu, nolaupa viņiem zirgus, un Roboams, nokāp-
dams ienaidnieku vidū, nokauj ari divus igauņus un atgriežas sveiks un

vesels pilī. Pat igauņiem, atkāpjoties no pils, Beverīnas latvieši vēl

dzenas pakal un ievaino daudzus igauņus. — Kā tas nu saskan ar kro-

nista Indriķa tālāko nostāstu, ka Beverīnas latvieši bēdājas par savējo

nāvi, kādu viņiem nemaz nav, bet tri kā ti c š i nesaka ne vārda, lai

gan viņi bija tie cietēji? Kā tas saskan ar kronista nostāstu, ka Beve-

rīnas latvieši lūdz Rušinu un Varidoti 'ar saviem latviešiem nākt pa-

līgā, lai gan nav neko zaudējuši, bet trikātieši, kuriem ir daudz zaudē-

jumu, nedara neko. Trikātieši ir cietēji, bet nenoskumst un neraud, Be-

verīnas latvieši igauņus kauj un aizraida no pils, dzenas viņiem pakal,
bet noskumst, bēdājas un lūdz palīdzību. Trikātiešus kauj, bet beverī-

nieši brēc! — Ari trīs gadus vēlāk, 1211. gadā, sakalieši un ugaunieši
atkal Trikātā aplaupa Tālivaldi un apkārtējās provinces un sapulcējas
pie Beverīnas pils. Viņi apsēž pili, cīnās visu dienu ar latviešiem, iemet

pilī daudz uguns, bet pie vakara atstāj pils apsēšanu un dodas drīz ar

visu laupījumu uz savu zemi atpakaļ. Ari šoreiz Beverīnas latviešu ve-

cākie Dote un Paike iet uz Rīgu un lūgdamies lūdzas vāciešu palīdzību

pret igauņiem, bet kā pirmo reiz, tā ari tagad trikātieši nesaka ne vārda,
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lai gan viņu vecākais — Tālivaldis, ticis aplaupīts. Visā Indriķa kronikā

nav nevienas vietas, kur būtu teikts, ka trikātieši būtu piedalījušies kādā

kara gājienā. Kā tas nu izskaidrojams? Vai kronists Indriķis te vainīgs,

ka patiesību sagrozījis? — Gan ne! — Lieta izskaidrojas tikai tā, ka

tie paši trikātieši ari bija beverīnieši! Tais pašās Tri-

kātas robežās ari atradās Beverīnas pils. Attālums no Trikātas pils-

kalna līdz Beverīnas pilskalnam — Vijciemā ir tikai 15 verstis. Zviedru

valdības laikā — 1681. g., Trikātas draudzē bija 3 vakas: vijciemicšu,

ludzēniešu un vajģubiešu. Vijciema muiža tika dibināta tikai 1691. gadā,
kad Vijciema ciemati Vīķaus, Osuls, Celīts un Idcens pazaudēja savus

laukus un dārzus un tika pārcelti uz jaunām vietām. Vijciema pilskalna

pakājē tagad atrodas Celīša ciemats, kādēļ pilskaln e ari tiek saukts par

Celīša kalnu. Kādā zviedru Vijciema muižas dibināšanas rakstā

no 1691. g.
!,s ) tiek stāstīts, ka Celīša Pēters zaudējot savu ciematu ar

dārza vietu un tīruma zemi jaunās muižas laukos un, uz viņa lūdzošu pie-

prasījumu (auf sein bithlich Anhalten), dabūjot meža zemi pie pils-
kalna —ne bs t Pi 11 ska 11 n, uz kurieni viņam savas būdiņas (Kahten)
jāpārnesot.

19) Kronists Indriķis XII, 6. nodaļā stāsta, ka Beverīnas latvieši pēc

pils apsēšanas 1208. g. ziemas sākumā pa nakti sūtījuši pie Ordeņa mestra

Cēsīs, Virmo, kas toreiz tur bijis, un lūguši, lai viņš nākot ar saviem ļau-
dīm un lai dzenoties igauņiem pakal. Un tas, sasaucis no apkārtnes vi-

sus latviešus, sasniedzis rīta agrumā Beverīnu. Tā kā viņš atradis, ka

pagānu karaspēks jau sen aizgājis, tad viņš tam dzinies pakal visu dienu.

Nākošā naktī tomēr iestājies ļoti liels aukstums, un, tā kā gandrīz visi

zirgi klibojuši, viņi nav varējuši ienaidniekus panākt, jo tie, nokāvuši

lopus un atlaiduši vaņģiniekus, pa ceļu bēguši, un sabiedrotie, nenogai-

dījuši kauju, atgriezušies katrs uz savu zemi atpakaļ. Še nu ir kronista

ziņojums, kas liek šaubīties, vai gan no Vijciema, 52 verstis no Cēsīm,

bija iespējams nosūtīt ziņnešus līdz Cēsīm un Cēsu bruņiniekiem, kopā
ar latviešiem, jau otras dienas rīta agrumā sasniegt Beverīnu. Tā kā

Beverīnas pils apsēšana notika 1208. g. novembra pēdējās vai decembra
pirmās dienās, kad ir visgarākās naktis — 17 līdz 18 stundas, un tā kā

igauņi jau pēcpusdienā atkāpās no pils, ko norāda latviešu iespējamība
tiem vēl dzīties pakal un tos ievainot, tad nav neiespējams, ka ziņneši-
jātnieki varēja būt jau ap pulksten 8 vakarā Cēsīs. Kronists Indriķis

XII, 2. nodaļā stāsta, ka leišiem bijuši ātri zirgi, kādi varēja būt ari la-

tviešiem, sevišķi trikātiešiem, kuri visos laikos ir lepojušies ar saviem

brangiem zirgiem. Pie senām pilīm latviešiem bija savi sargi un ari. kā

liekas, savi ziņneši-jātnieki!

„Nr. 18. Calculation und Beschreibung der Wietzeemschen Neuenhofes Fel-
der sampt Denen abgesetzten und wieder Eingetheilten Bauren, daselbsten im T r i-

katschen Gebiete und Kirchspiel, geschehen Anno 1691. Lit. K. Atro-

das „Vēsturiskā zemes archivā" Rīgā, L. Jēkaba ielā Nr. 10/12, nodalījumā „Trikātas

draudze, Vijciema muiža".
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Tā 1895. g., ceļojot pa Kurzemi Rīgas latviešu biedrības Zinību ko-

misijas uzdevumā, man Lejas-Kurzeme, Dzērves pagasta Dzintarnieku

gala Gravas mājās stāstīja, ka uz Dzintarnieku pilskalna — senāk D_z i n -

tara pils") — bijusi koka pils; gar vienu galu pilskalnam tecējis ūdens,

un tur bijuši ozola stabi. Stāstot, ka senos laikos kads izjājis no pils

ar melnu zirgu, jājis ap_ pilskalnu apkārt, un piegulnieks_prasījis, kadel

viņš tur jājot, uz ko jājējs atbildējis, ka viņam pils esot jāsarga. No šīs

teikas spriežams, ka latviešiem pie viņu pilīm bija nevien sargi, kas pils

torņos stāvēja un pili apsargāja, bet ari pils sargi — jātnieki, kas jāja pilij

apkārt.

Tā kā Trikātas draudzes robeža atrodas no Cēsīm tikaļ 27 verstis,

tad par ziņas nonesējiem uz Cēsīm varēja ari noderēt Trikātas pils

sargi vai ari sargi uz Trikātas-Raunas draudzes_ ro-

bežām, ceļā no Trikātas uz Cēsīm. Varēja jau ari but, ka

sargi, cits citam padodami ziņu, paziņojumu jau nosūtīja uz Cēsīm tas

pašas dienas vakarā. Bruņinieki, saņēmuši ziņu, ka Beverīna tiek ap-

sēsta, un zinādami, ka kronists Indriķis ari atrodas apsēsta pilī, sasauc

tuvākās apkārtnes latviešus, un visi jāšus nojāj jau rīta agrumā Beverīna.

Šis agrums varēja būt tikai ap pulksten 9 no rīta, kad decembra mēneša

sākumā ārā parādās dienas gaisma. Ka vācu un Cēsu apkārtnes latviešu

karaspēks ir bijuši jātnieki, tas redzams no kronista nostāsta (XII, 6. bei-

gās), ka lielā aukstuma dēļ un laikam gan ātras jāšanas dēj visi zirgi

klibojuši, un tādēļ, nepanākdami igauņus, viņi griezušies atpakaļ. Varēja

jau ari būt, ka cēsnieki, gan vācieši, gan ari apkārtnes latvieši, jau laikus

bija sagatavojušies, jo kā kronists Indriķis XII, 6. nodaļas iesākumā stāsta,

tad savienotais latviešu-lībiešu-vācu karaspēks pirmais iebrucis 1208. g.

rudenī Ugaunijā, un gaidījuši uz igauņu karaspēka iebrukumu (et ex-

ercitum Estonum exspectantes), lai būtu gatavi viņiem iet pretī (ipsis

occurrere parāti). Kronists Indriķis nevien stāsta par leišu zirgu ātrumu,

bet ari XIV, 8. nodaļā stāsta, ka frīzis Vikbolds, palaizdamies uz sava

zirga ātrumu, te bēdzis, te steidzies atkal atpakaļ, aizturēdams

ienaidnieku šaurās vietās, un tā atsvabinājis daudzus. Nepazīdami tu-

vāk tā laika ekonomiskos un satiksmes apstākļus, nevaram ari apgalvot
tā laika kronista ziņojumu par neiespējamu, kur mums ir visi citi tik

svarīgi norādījumi, kas ved pie domām, ka Beverīna varēja atrasties ti-

kai uz Vijciema pilskalna. Nevērtēsim mūsu senču spējas

par tik mazām un neaizkārsim viņu labo slavu,
kur viņi paši sevi vairs nespēj aizstāvēties!

Te vēl pievedīšu piemēru no mūsu ikdienišķās dzīves. Gadu 60

atpakaļ Trikātas Lipšu pagasta Jaun-Bidzu saimnieka dēls Mārcis Ozols,

Dzint ar c s (as) pils jau tiek minēta 1253. g. 4. aprila Kurzemes dalīša-

nas urkundē (starp bīskapu un Vācu ordeni). Dr. A. Bīlenšteins aizrāda, ka Dzintares

pilskalns atrodoties tagadējā Dzērves pagasta robežās, uz kreisā Alokstes upes krasta,

pie Ilmedes upes ietekas, pretī Apriķu pusmuižai Dzintarei. Skat. „Die Grenzen des

Lettischen Volksstammes ..." von A. Bielenstein 218. lap. p.
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jauneklis ap 17 gadiem, izgājis ap Jāņiem ar saules lēktu kājām uz Cē-

sīm tēvam izņemt no Bruģutiesas linu tirdzniecības papīrus. Savu vaja-
dzību Cēsīs izdarījis, viņš atkal kājām devies uz mājām un jau pirms

saules rieta bijis mājās. Trikātas Lipšu pagasta J. Bidzis atrodas ceļā
no Vijciema uz Cēsīm. No Vijciema līdz Bidziem ir 7 verstis, bet no

Bidziem līdz Cēsīm 45 verstis. Tā tad jauneklis nogājis kājā m. no

saules lēkta līdz saules rietam, 18 stundās, 90 verstis jeb 5 verstis stundā.

Ja nu jauneklim kājām bija iespējams noiet 18 stundās 90 verstis,

gan ziņnesim jātniekam un kareivjiem jātniekiem ari bija iespējams no

pulksten 3 pēc pusdienas līdz pulksten 9 rītā pa garo ziemas nakti, t. i. 18

stundās, no Vijciema nojāt līdz Cēsīm un no Cēsīm līdz Vijciemam 52

verstis turp un 52 verstis atpakaļ, pavisam 104 verstis, nemaz neievē-

rojot citus jau iepriekš pievestos labvēlīgos apstākļus, kā: Trikātas

draudzes robežu atstatumu no Cēsīm tikai 27 verstis, igauņu atsišanu

pie šīm robežām, un Cēsu apkārtnes latviešu un Cēsu bruņinieku gatavību,

un igauņu iebrukuma gaidīšanu (kronikas XII, 6. nod. iesākums). Karš

nav ikdienība, un kara apstākļos uzmanība, veiklums, ātrums un uzupu-

rēšanās padara brīnumus. Bet šai gadījumā mums paspīd tikai ikdie-

nība; no brīnumiem un neiespējamības še esam tālu.

20) Ka Vijciema pilskalns varētu būt staltās Beverīnas pilsvieta, to

jau sen biju vērojis, tikai manas domas izgaisināja aizvienam tas, ka i)

Vijciems atrodas par tālu no Cēsīm — 52 verstis un 2) vācu senatnes

pētnieku G. Berkholca, Dr. A. Bīlenšteina un Lovis of Menara spriedumi,
ka „villa apud Vivan" esot tagadējais Vijciems ar savu pilskalnu. Atro-

dot tomēr Krākavā 1909. g. vasarā jau pieminēto zvērasta urkundes ori-

ģinālu no 1259, g. un, ievērojot izlaisto rindiņu, kurā „villa apud Vivam"

ir saukta īstā vārdā —„Viv an" ar svarīgo piezīmi „v s quc Tri ca-

t_u v a" (t. i. līdz Trikātai), manas aizdomas par Beverīnas pils atraša-

nās vietu pie Vijcema jau nostiprinājās. Lai pārliecinātos par Vijciemu,
viņa pilskalnu un apkārtni, tad 1910. g. 24. jūnijā nobraucu vijciemiešu
Bcbr īnu mājās, kuras atrodas Vijciema-Valkas lielceļa malā pie Gau-

jas, 8 verstis no Vijciema. Tā kā Bebr īn a ciemata nosaukums var būt

vēl vienīgais Beverīnas jeb Beberīnas pils vārda tagadējais
nesējs, tad ar viņu jāiepazīstas tuvāk. Vienīgās šaubas, vai Bebrīna

ciemata nosaukums var būt Beverīnas pils nosaukuma nesējs, ir

tās, ka Bebrīna ciemats atrodas par tālu no Vijciema pilskalna — 8

verstis. Šīs šaubas tomēr zūd, ja ievērojam citus apstākļus. Tā starp
Vijciemu un Bebrīnu, 3% verstis no Vijciema, Vijciema-Valkas lielceļa
kreisa mala, atrodas tā sauktais Niklāva jeb „Mikl āva ka 1 n s",
kur senāk bijusi baznīca. Vēl tagad šai kalnā atrodas baznīcas pamata
akmeņi, no kuriem gan lielākā dala aizvesta uz Vijciema Jaunzemnieka

ciematu ēku pamatiem. Pēc Julius Brauka (Vijciema Rudzīšos) nostāsta,
Miklava kalnā bijusi pirmā katoļu baznīca Trikātas draudzē; pērkons
viņā iespēris, tā nodegusi un tikusi pārcelta uz Trikātu. Bebrīnos no-

stāstīja, ka dzirdējuši no saviem tēviem, ka Miklāva (ari „Niklāva")
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kalnā bijusi baznīca, bet pērkons viuu nospēris paša dievvārdu laika, un

cilvēki sadeguši līdz, jo durvis bijušas veramas uz iekšu. Baznīcas kalna

tagad vēl atrodot cilvēku kaulus, saktiņas un nažu asmiņus. Sila Bi-

tarīnu saimnieks Silgalis, kuri jau dzīvojot 12_augumus Bitaros, nostāstīja

vairākas teikas par baznīcaskalnu,_pēc kurām pie baznīcaskalna rado-

ties dažādi ķēmi, gan kā „balts cilvēks", gan „ka zirgs ar pajūgu", un ci-

tādi spoki pavadot naktīs braucējus un gājējus gar kalnu. Kano baz-

nīcas kalna nosaukumiem Miklāva vai Niklāva kalns,_ta ari no

Vijciema pagasta vecāku ļaužu nostāstiem un teikām var verot, ka te

varēja būt jau bijusi Tālavas pareizticīgā laikmeta svētā Nikolaja baz-

nīca, kura vēlāk, ienākot vāciešiem Latvijā, pārvērtās par kātoju baz-

nīcu. Vienu versti no baznīcas jeb Miklāva kalna uz_ Bebrīna pusi, 4
x

/s
verstis no Vijciema, Vijciema-Valkas lielceļa labā pusē, atrodas uz kada

pakalna senā mācītāja muižas vieta. Ar mežu apaugušos laukus ap mā-

cītāja muižas vietu vēl tagad sauc par „k roņa" tīrumiem. Šai mā-

cītāja muižas vietā vēl tagad aug 5 Vācijas jeb Sibirijas egles (pinus

larix, Lārchenbaum, jihčtbchhhna), kādu nav nekur_ visa plaša

Vijciema mežā. Egļu celmu — vecāko — apkārtmērs krūšu augstumā

ir ap 6—7 pēdām, un egļu garums ap 20 asīm. Tagadējā Vijciema jeb

Trikātas filial-baznīca atrodas pašā Vijciema muižā, kur tā ari jau zviedru

valdības laikā stāvējusi, jo kādā zviedru Vijciema kartē no 1691. g. taga-

dējā baznīcas vieta ir apzīmēta šādi: „St. Jacobs Capellstell" — svētā

Jēkaba baznīciņas vieta (Zviedru kartes tiek uzglabātas vācu „Senatnes

pētītāju biedrības" bibliotēkā).

No augšējā aizrādījuma redzams, ka Bebrīna ciemats ir atradies

no senās Vijciema baznīcas tikai 5 verstju attālumā, bet 110 mācītāja mui-

žas tikai 4 verstes atstatu. Zviedru revizijas grāmatā
10°) no 1704. gada

Bebrīnu māja tiek saukta „B c b b r i n g", bet krievu valdības laikā no

1737. g. „B a b r i n g", 1765. g. — „Bebbering" un 1805. g. Trikātas drau-

dzes vakā — Bebberin. Ja šo pašu nosaukumu „B ebb cr m" uzrakstam

lejas-vācu rakstībā, kur b vietā raksta w, tā: leben-lewen; hieben-hie-

wen, tad dabūjam kronista Indriķa latiņu valodā rakstīto pils nosau-

kumu — „Beverin".
101) Ka Bebrīna ciemats tagad atrodas 8 verstis no

Vijciema pilskalna uz ziemeļiem pie Gaujas, bet nevis Vijciema pilskalna

pakājē, kur viņam būtu bijusi īstā vieta, tur varētu būt bijuši divi iemesli.

Pirmkārt, Beverīnas pils apdzīvotāji varēja tikt aizcelti no pils pakal-
nes uz jauno dzīves vietu pie Gaujas. Tam par labu varētu runāt tas

apstāklis, ka revizijas grāmatā no 1737. g. atrodas sekošā piezīme pie
ciematiem „B ebr m g Jah n" un „B uhs ic d J0s t": „v iņ i atro-

das uz muižas zemes" (=Diese sitzen auf Hofes Land). Otrkārt

Bebrīna ciemats savā tagadējā vietā — pie Gaujas, ari varēja stāvēt

jau no sen seniem laikiem kā Beverīnas pils apgabala pārceļamā
v i c ta, un ari tā dabūt savu nosaukumu no vēsturiskās pils.

10°) Atrodas ~Vēsturiskā zemes archivā" Rīgā, L. Jēkaba ielā Nr. 10/12.
101) Ari tagadējās Vecu. Jaun- Bebru muižas Kokneses draudzē tiek vāciski

rakstītas Altu. -u. Neu-Bewershof.
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21) legriežoties tagad Bebrīnu ciematā, jau pa gabalu redzama pie
priedes piesista tāpelīte ar vācu okupācijas laikā likto uzrakstu „B c b -

r i n". Bebrīnu ciematam visapkārt, sākot jau no pašiem Vijciema mui-

žas un tuvāko ciematu laukiem, izplešas lielie Vijciema priežu meži.

Bebrīnu ciemats atrodas no Gaujas 1U verstis. Ciemata apkārtne gra-

vaina, jo še senāk bijušas vairākas attekas, sensenās Gaujas vietas.

Pirms kara Bebrīnu ciemats vēl bija Vijciema muižas rentes māja un

Vidzemes bruņniecība, kuras lietošanā atradās lielākā dala Trikātas

draudzes muižu līdz ar Vijciemu, gribēja Bebrīna māju noplēst un viņas
vietā audzēt mežu, kas jau notika ar tuvējo Tropīņa ciematu. Bruņ-
niecība ari pamatojās uz to, ka Bebrīna ciemats atrodoties ne uz zem-

nieku, bet muižas zemes. Pateicoties Bebrīnu ciemata rentnieka Jēkaba

Simsona, kura tēva tēvs jau dzīvojis 8., vīrišķībai, pastāvībai un saprā-

tīgai prāvas vešanai, Bebrīnu ciemats vēl tagad stāv savā vecā vietā. —

Tagadējais Bebrīna ciemata īpašnieks, Jēkabs Simsons, 75 g. vecs,
viņa agrākais rentnieks, 1910. g. Jāņos man stāstīja: Viņa tēvi, tāpat
matē un mates-mate nostāstījusi, ka te bijusi pils, un tā tikusi saukta par
Bebrīnpili; tas vārds viņai bijis, un tā māja nosaukta pēc tās pils.
bet tās pils vietas nevarot uzmeklēt. Pilsbijusi uz kreisā Gau-

jas krasta. Mātes māte nostāstījusi, ka te karojuši igauņi ar latvie-

šiem. Bebrīna māja agrāk bijusi uz paša Gaujas krasta; mājas vietas

tīrumu vēl tagad saucot par „c iem all īru mv" un tur atrodot krāsns

podiņu gabalus. Vecā mājas vieta bijusi zemā vietā, tādēļ izbēguši no

plūdiem uz vairāk augstu vietu; ar zalkšiem pirmā vietā nevarējuši pār-
tikt, nākuši mājās iekšā, tādēļ bēguši no kakta ārā. Gaujai pie Bebrīna

mājas bijis liels līkums. Pavasara plūdu laikā Bebrīna mājas ļaudis iz-

vilkuši pār zemes līkumu grāvi, pa kuru Gauja izrāvusi jaunu ceļu, un tā

pievienojuši pie Bebrīnu mājas zemes gabalu. Kungs izdevis rakstu, ka

nosodīti ar miesas sodu, bet lai lietojot savu zemes gabalu. Rakstu esot

glabājuši kambarī aiz vārceles (vērbalkas); rija nodegusi, un raksts ari

sadedzis. Raksts bijis izdots uz šo pašu Bebrīna māju, ka tā viņiem pie-
derot. —

Pēc pagājušiem kara gadiem, 26. septembrī 1920. g., atkal nogāju
Bebrīna mājas. Mājas saimnieks Jēkabs Simsons jau 85 gadus vecs un

stipri nespēcīgs; žēlojās, ka krūtis sāpot un neko vairs nespējot strādāt.

Ari tagad J. Simsons nostāstīja, ka mātes māte stāstījusi, ka tikusi iz-

dota grāmata par to, ka mājas paliekot viņiem. Grāmata tikusi glabāta

riļas kambarī aiz vārceles, bet rijā izcēlies ugunsgrēks, jo bijis rudens;
bērni spēlēdamies pielaiduši uguni seram, paši bijuši laukos pie darbiem, un

grāmata sadegusi. Agrākie mājas īpašnieki kungam nesuši medu un pa

podam sviesta un dabūjuši grāmatu, ka mājas viņiem piederot uz laiku

laikiem. Kas par kungiem bijuši, kas grāmatu devuši, nezinot; mātes

mate to dzirdējusi no saviem vecākiem. Mātes māte ari nostāstījusi par

grāmatas sadegšanu un ka tā māja un sala piederot viņiem. Ar sim-

tiem gadiem jāskaitot, kamēr grāmata sadegusi. No veciem laikiem
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norunājot ļaudis, ka Bebrīna pils bijusi uz kreisā Gaujas krasta, bet ne-

viens nezinot, kur viņa atradusies, un no tās pils šai mājai ticis dots

vārds. — Agrākos laikos Bebrīna mājā bijis par saimnieku Putniņš, un

pie viņa meitas iegājis iegātņos Simsons, kuram jau tagad trešais augums

Bebrīnos. Simsons ienācis no vijciemiešu Kaira ciemata, kur vēl tagad
Simsons par saimnieku. Kaira ciemats atrodas tikai 1 versti no Vijciema

pilskalna. Vēl 1. augustā 1921. g. Jēkabs Simsons man nostāstīja, ka no

Bebrīna pils esot māja vārdu dabūjusi — B c b r ī t s; pils bijusi uz Gau-

jas kreisā krasta.

Vijciema Jaun-Kairu saimnieks Bērts, kura mājas ap 1 versti no

Vijciema pilskalna, nostāstīja, ka viņu dzimta dzīvojot jau 7. paaudzē
Kairos. Vecos laikos lieli kari bijuši ap Vijciemu, par ko tēvi aizvienam

nostāstījuši. Tēva māte un tēva tēvs Celīša kalnu saukuši par „pi1s-

kalnu" un nostāstījuši, ka vecos laikos bijis pilskalna ziemas pusē

„p ilspagrabs" vai „ieroču pagrab s". Vecos laikos Celīš-

kamā sagruvis pils pagrabs, un domājot, ka pagrabā tikuši glabāti ieroči.

Tēva māte un tēva tēvs nostāstījuši, ka vecā māte runājusi par
kādu „B ebr īn a pil i". Starp Vēžnieku un Jaunmāju, kādu versti

no pilskalna, atrodoties naudas līdums. Gani saukuši: „naudiņ, nāc

ārā! naudiņ, nāc ārā!" un kad naudiņa parādījusies, tad atnācis vilks.

Kamēr vilku dzinuši projām, tikmēr nauda skanēdama atgājusi atpakaļ.
Stāstot ari, ka pie Bajērīna, Vijciema-Pliskavas ceļa malā, esot norakti

7 šķirsti zelta naudas, jo igauņi nākuši virsū. Rīgas muzejā esot kāds

šķēps no Celīša kalna, kuru kāds no Celīša skolas skolotājiem atradis. —

Cik no Bebrīna ciemata īpašnieka J. Simsona un viņa sievas no-

stāstiem noprotams, tad Bebrīnu mājas saimniekiem senātnē ir bijuši
rakstīti dokumenti, ka ciemats un no Gaujas jaunas vietas grauzuma

radusies sala viņiem ir piederējusi. Tā kā zviedru revizijas grāmatās,

kur Vijciema saimniekiem noteiktas klaušas, Bebrīna ciemata vārds

ir atrodams tikai no 1704. g., tad jādomā, ka Bebrīna ciemats zviedru val-

dības laikā ir bijis vēl brīvs no nodevām un klaušām. Senā Bebrīna mājas
vieta „ciemata tīruma" vietā, uz paša Gaujas krasta, norāda, ka Be-

brīts" — Bebriņš ir loti veca māja. Man liekas, ka Bebrīna ciemata

saimnieku senie senči ir kādreiz bijuši Beverīnas pils senie iemītnieki

un pils vecākie; minētā grāmata, kas līdz ar riju un kambari sadegusi,

varēja būt tikai viņu brīvgrāmata — Freibrief.

22) 24. septembri 1921. gadā apciemoju Vijciema Rudzīšos
mājas īpašnieku Teodoru Brauķi un viņa brāli Jūliju Braukk

Starp daudz citām noderīgām ziņām T. Brauķa kungs man stāstīja, ka

pie Zemās salas, kura atrodas Gaujas labā pusē, taisni pretī Bebrī-

nam, bijusi pārbraucamā vieta pār Gauju. Gribēdams šo vietu apskatīt
un pārliecināties par viņu, 23. jūlijā 1922. g. nobraucu ar dzelzsceļu līdz

Saules stacijai (starp Strenčiem un Valku) un no turienes devos kājām

gandrīz taisnā līnijā kādas 6 verstis pa vecu zemes ceļu uz Zemo salu.

Nonākot Gaujas tuvumā, ceļš kādu versti dodas pamazām lejā uz Gauju
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bez kādiem krasta stāvumiem. Kādā stāvākā vietā, tuvu Gaujai, vēl

tagad ir redzama 6—7 pēdu dziļa izbraukta grava. Cels noiet Zema sala,
tad kādu

1U versti pa to, tad pieiet pie Gaujas, kur tas izbeidzas. Pretī

šai vietai salā ir otrā Gaujas pusē Bebrīna lauki un mežs. Tā kā Gaujas

krasti augšpus un lejpus Zemās salas ir augsti un stāvi, tad Zemā sala,

uz kuru ceļš noiet slīpā virzienā, bija loti izdevīga pārbraucamā vai pār-

ceļamā vieta. Pārbraucot Gauju pie Bebrīna, varēja braukt

vai nu uz Vijciemu, vai ari pa Vijciema mežiem uz Bajērīnu, Sviesta

krogu, Gaujienu un Pliskavu. Liekas, ka šo pārbraucamo vietu, doda-

mies uz Pliskavu, izlietoja Ziemel-Latvijas iedzīvotāji, kuri neuzdroši-

nājās braukt uz Pliskavu pa nedrošo Ugaunijas teritoriju. Ka

tas patiesībā tā būs bijis, to apliecina sekošā ievērojama _teika,_kuru
nostāstīja Vijciema iznīcinātās Tropiņa mājas saimnieka dēls, Kasīšos

dzīvojošais Dāvids Pumpurs. Šo teiku viņš dzirdējis no vecākiem Vij-
ciema pagasta ļaudīm.

Teika šāda: No Ērģemes pils nācis pa zemes apakšu ceļš uz Zemo

salu, un dzelzs vārti bijuši pie Zemās salas. Ērģemē ticis suns ielaists

alā, un vēlāk tas atradies Zemā salā. — Ērģeme atrodas no Zemās salas

uz ziemeļiem, ap 20 verstju attālumā. Teikā minētais apakšzemes ceļš

un ala nevar būt nekas cits kā norādījums, ka jau sirmā senatnē ir pa-

stāvējis taisns ceļš no Ērģemes uz Zemo salu, tad pāri Gaujai uz Bebrīna

ciematu un Beverīnas pili. No Bebrīna pārceļamās vietas ceļš pa Vij-
ciema mežiem iedams uzgāja uz Beverīnas Pliskavas ceļu. Ari teikā

minēto dzelzs vārtu pēdas vēl ir manāmas abās pusēs Gaujai. Tā pie
Bebrīna ciemata, abās lielceļa pusēs, vēl tagad ir redzamas samestas

apaļas zemes kupicas, kādas 12 pēdas caurmērā. Tādas pašas kupicas,
gandrīz četrstūrainas, ir labā pusē Gaujai, kādu versti no tās, ari ceļa
malā. Kupicās atrodoties ogles un apdeguši koka stabu jeb palisadu
stumbri. Tas norāda, ka abās pusēs Gaujai, ceļā uz Beverīnu, ir bijuši
uzcelti koka apcietinājumi, kas aizsargāja pāreju pār Gauju. Šie apcie-

tinājumi varēja būt teikā minētie dzelzs vārti. Ari Gaujas labā krasta,

līdzās Zemai salai, pašā ceļa malā vēl tagad ir redzams nolīdzināts uz-

kalniņš, uz kura varēja stāvēt pārcēlāja nams un sēta. — Vietējie iedzī-

votāji ari stāsta, ka kādas 5 verstis lejpus Bebrīnam, pie Vecmājas jeb

Vella, gājis kara ceļš pāri Gaujai. levērojot Gaujas nepastāvīgo gultni,
tādas pārejas pagājušos gadu simteņos varēja būt vairākās vietās.

Pastāvot zināmiem centriem, šīs pārejas tomēr daudz nevarēja grozī-

ties, jo virzieni starp ievērojamākiem centriem palika vieni un tie paši.

23) 24. jūlijā nobraucu Cēsīs pie agrākā Vijciema Icēnu skolas sko-

lotāja P. Pauliņa. P. Pauliņš Vijciemā nodarbojies kā skolotājs, ērģel-

nieks un ķesteris vairāk kā 40 gadus. Viņam jau tagad ap 85 gadu; tas

kā jauneklis 1858. gadā iestājies Vijciemā par skolotāju un visus skolotajā

gadus sabijis tikai vienā vietā — Vijciemā. Par Vijciemu P. Pauliņš no-

stāstīja sekošo:
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1858. g. Trikātas draudzes mācītājs Alvils Hermans Pohrts
v ) at-

braucis uz Icēnu skolu ļaudis pierakstīt un sataisīt uz svētu vakariņu.

Pie Bebrīna mājas vārda viņš apstājies un teicis: Se priekš 400 gadiem

(?) ir bijusi latviešu pils. Viņa bijusi taisīta no bluķiem un stāvu sacel-

tiem baļķiem. Pie šīs pils latviešiem ar igauņiem bijuši briesmīgi lieli

kari. Igauņi gribējuši latviešus aizdzīt līdz Cēsīm un Valmierai un gri-

bējuši pili ieņemt, bet tas nav izdevies. Pils bijusi uz kreisa Gaujas

krasta. Latvieši aizdzinuši igauņus aiz Kaģeriem (Kaģeru pagasts at-

rodas no Valkas uz rītiem), un robeža palikusi tada pati ka agrāk un

kāda vēl tagad esot. Pils bijusi pie Bebrīna. — Talak P. Pauliņš atstāstīja

savas savāktās ziņas.

P. Pauliņš iesāka šādi: Ap Vijciemu senāk bijusi liela būšana.

Liels ceļš nācis no Cēsīm vai Valmieras [no abam vietām. Aut.] uz Vij-

ciemu un tad gājis uz Bajērīnu, uz Aumeistera robežām, uz Sviesta krogu,

kur akas vieta vēl tagad redzama, Zaķu muižu, Gaujieni un Pliskavu.

1858. g. Vijciema mežā vēl liela ceļa grāvji bijuši redzami, bet uz ceļa

jau bijušas priedītes saaugušas baļķa resnuma. Sena Vijciema baznīca

bijusi Miklāva kalnā. Stampis jeb Stampmuiža, vac. Stampenhof, līdzas

Vijciemam, bijusi Trikātas lopmuiža. Stampmuiža bijuši lielāki un vai-

rāki stalli un no koka celtas kazarmas, kur kareivjiem piestāties. Uz

labā Vijas upes krasta, tagadējas Vijciema muižas vieta, bijusi zemnieku

māja, kura saukta Vijasciems. Vijasciems, Krieviņi (2 mājas), Mauris,

Bācis un Icēns izmesti, un ietaisīta muiža, kurai ap 1000 pūrvietu aramas

zemes. Ap 1870. g. Spiču rāmī (Vijciema-Valkas pārbraucama vieta

pār Gauju, celta gadus 60 atpakaļ), par ramnieku atnācis kads igaunis

no Sangastes (Igaunijā) un stāstījis ta: Šis nu esot atnācis pie tas vie-

tas, kuru vecie igauņi ladot_ katru dienu. Te bijusi latviešiem pils, un

igauņiem ar latviešiem vienādi bijuši asiņaini, milzīgi kari. Igauņi_ iera-

kušies Gaujas krastos, ietaisījuši tur bedres, bet latvieši alu priekša, kur

igauņi bijuši noslēpušies, aizkūruši uguni un igauņus nosmacējuši. — P.

Pauliņš beidzot vēl pieminēja, ka pe c mājas var d a „B ebrī ts"

spriežot, tur ir biju si_ Bebrīna pils. Beverīnas lieta

P. Pauliņa kga liecība un sakrātās ziņas ir loti svarīgas.
_

Ta mācītajā

Alv. Pohrta liecība, ka pils bijusi taisīta no bluķiem_ un stāvu saceltiem

baļķiem, pareiza un loti ievērojama. P. Pauliņa nostāsts par lielo Pliska-

vas ceļu, kas nācis no Cēsīm vai Valmieras, par viņa stāvokli

1858. g., par māju Vijciems, par Trikātas lopmuižu S t a m p i, ka ari

rāmnieka igauņa nostāsts par latviešu un igauņu kariem ap Gauju, Beve-

rīnas vietas noteikšanā ir no loti liela svara.

Ka rāmnieka-igauņa nostāsts pareizs, to apliecina kronists Indriķis

savas kronikas XXIII, 10. nodaļā, stāstīdams par 1220. g. notikumiem

šādi: „Lībiešu laupījums bija loti liels, jo viņi bija fl ari cš v (ap

102) Alvils Hermans Pohrts dzimis Rīga, 14. februārī 1806. g., ievests Trikātā par

mācītāju 6. novembrī 1832._g., atstājies no mācītajā amata 1879. gada; par mācītāju

sabijis 47 gadus. Miris Rīga, 17. aprilī 1886. g.
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Talinu-Rēveli) apakšzemes alas, kurās viņi aizvienam mēdza sabēgt,

apsēduši, dūmus un uguni sataisījuši alu_ mute, nakti un dienu kūpinā-

juši un tā visus nosmacējuši, kā vīrus, ta sievas. Dažus viņi izvilka no

alām mirstošus, citus pusdzīvus, citus mirušus, nosita viņus (vai ari

mirušos?), aizveda citus savaņģotus un aiznesa visu viņu mantu, naudu,

drēbes un daudz laupījuma. Nosmakušo bija no visam alam, neizšķirot

kārtu, pie tūkstoš cilvēku dvēseļu."

24) Pārmaiņas dēļ no laužu liecībām pāriešu atkal uz rakstu lie-

cībām. Ja mēs paskatāmies kaut kurā Latvijas karte, vai nu M. Šiliņa

sastādītā, Olava fonda izdotā, vai kaut kura cita, tad ka no tas

vietas, kur Vija ietek Gaujā, Gauja met savu beidzamo un lielāko līkumu

uz ziemeļiem un, atrazdamies tikai 8 verstu atstatuma no Valkas, šis

līkums pamazām aizgriežas uz dienvidiem. Šī Gaujas liela līkuma sa-

kumā, 2
x/

2
verstis uz dienvidiem, uz Vijas laba krasta, atrodas Vijciema

muiža. Rīgas pilsētas bibliotēkā tiek uzglabāta kada loti veca zviedru

karte, kā domājams no 1629. g. Uz šīs kartes, kura ne visai pareiza_ un

noteikta, no jau minēta Gaujas līkuma sakuma uz dienvidiem, tagadējas

Vijciema muižas vietā, atrodam svešu vardu „A wcs te kuli a", bet

tuvāk Vijciema pilskalnam nosaukumu —
Bebber Kirche. Bez jau

pieminētiem diviem vārdiem, no Vijciema pagasta vietu nosaukumiem

neviens nav vairāk minēts. Kā liekas, tad šī zviedru karte ir tikusi sastā-

dīta pēc kādas vecākas Ordeņa laika kartes. Zviedru revizijas grāmata

no 1688. g., kā ari zviedru Vijciema muižas dibināšanas kartes no 1691. g.

virsminētie divi nosaukumi „A weste _k vll a"_un Bebber X] r ch c

nav vairs atrodami. Abi virsminētie vārdi tomēr skai dr i_ norada, ka

muižas nosaukums „Vijciems" nav vecs, un tapec te meklēt

„v ill a Viva n", kā to dara G. Berkholcs, A. Bīlenšteins un K. Lovis

of Menar, nav pareizi. Ko nozīmē pirmais vārds „A vest c ku 11 a'\ nav

zināms, tomēr otrais vārds „B ebb c r Kirche ir ļot i_ ie v e_r o-

j a m s. Kā tagad baznīcas pa lielākai daļai nes savas muižas vārdus, ta ari

Beverīnas-Bebberīnas vārds varēja uzglabāties vietējas baz-

nīcas nosaukumā. Bebber baznīcas vārds ir skaista un

droša liecība par Beverīnas pils atrašanos uz Vij-

ciema pilskalna.
25) Kronists Indriķis, savas kronikas XV, 7. nodala par otro Beve-

rīnas apsēšanu stāstīdams, saka: „Bet latviešu vecākie no Beverīnas,

Dote 103) un Pai k c (P ay k c), gāja uz Rīgu, kur tie lūdza palīdzību

pret sakaliešiem." Tās pašas nodaļas beigas kronists stāsta: „Un abi

latvieši, DoteunPaike (Payke), iegāja kada ciema, un nejauši metas

viņiem virsū deviņi igauņi un cīnījās ar viņiem visu dienu, un pec

tam, kad latvieši vairākus no viņiem bija ievainojuši un nokāvuši, ari

viņi paši beidzot krita." F. V. Balodis, kā tas jau šī raksta IV. nodala

atstāstīts, saka: „Pilskalns — Pekas kalns, uzglabādams

108) A. Hansena izdota Indriķa kronikā atrodas ne Dote, bet gan Dole et

Payke, skat. „Scriptores rerum Livonicarum", I. Band, 158. lap. p.
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savā nosaukumā kņaza Paika vārdu, Bebru mājas robežas,

atrodas 7 verstis no Valmieras. Tālāk F. V. Balodis saka: „no manis ar

rakšanu izpētītais pilskalns „Peka s k a_l n s", iznīcinātas „Bebru-ma-

jas — „Bebri" — robežās ir vēsturiskā Beverīna, kura zem pa-

reizticīgā Tālavas kņaza virsvaldības valdīja Dote un Pa i k c." No šī

aizrādījuma redzam, ka F. V. Balodis jun. Beverīnas vecāka Pa yk c -

Paike vārdu atrod Pekaskalna nosaukumā. Šīm domam jau pre-

tojas mācītājs T. Doebners rakstā: „I)ie Lage der Burg Beverin", un viņa

domas ir atstāstītas šī raksta V. nodaļā. Piegriežoties atkal Trikātas

draudzes topogrāfijai, jāaizrāda, ka Trikātas draudzes revizijas listes no

1816. g. (VIL peßii3iH 1816. r., kas pirms kara tika uzglabātas Rīgas

pilī, atrodas Trikātas Lipškalna pagastā no 1811. g. minēts ciemats „Paike-
G c s i n d c", Trikātas pagasta kartē no_l6Bl. g. P o v k c, Trikātas baznī-

cas grāmatās no 1722. g. Pukka, Pūcke. Tagad šīs mājas sauc —

Pūka, un viņas atrodas kādu versti no Vijciema_ Trikātas ceļa uz

dienvidiem, 8 verstis no Vijciema un 7 verstis no Trikātas. Liekas, ka šī

Paike-ciemata īpašnieks pirms 700_ gadiem bija ari Beverīnas

vecākais — Paike. Ka tradicijas pāriet no paaudzes uz paaudzi, to

norāda Bebrīna ciemata īpašnieka Jēkaba Simsona nostāsts, ka Bebrīna

māja savu vārdu dabūjusi no Bebrīna pils, to norāda Vijciema Sila-Bita-

rīna īpašnieka Jāņa Silgala nostāsts, ka viņa dzimta dzīvojot Sila-Bita-

ros, 1 versti no Vijciema pilskalna, jau 12. augumā, to norāda Trikātas

Slebera mājas īpašnieka Pētera Dadža nostāsti par igauņu iebrukumu

Trikātas draudzē (sk. XXI. nod. 9. nodalīj.) pirms septiņi simts gadiem,
to norāda Trikātas Lubu pagasta Kaupa ciemata īpašnieka Mārča Kaupa

nostāsts, ka igauņu un latviešu pirmā kaujas vieta bijusi uz ziemeļiem
no Trikātas ap Gnē z i (skat. XXI. nod. 9. nodalījumu) un otrā kaujas
vieta pie Miegas kroga, uz Trikātas-Raunas draudzes robežām, 10 verstis

aiz Trikātas uz dienvidus rietumiem, kur igauņi tikuši apturēti un atsisti.

Pat Tālivalda (kron. Talialdus, Thalibaldus) dzīves vieta

Trikātā ir vērojama pēc sekošā nostāsta: 1897. g. vasarā nobraucu

Kaupa mājās, 3 verstis uz dienvidiem no Trikātas, kur man jau minētais

Mārcis Kaupis, ap 70 g. vecs, Kaupa mājas īpašnieks, kas ilgu laiku Lubu

pagastā bija par pagasta vecāko, uzticams un visā apkārtnē iecienīts vīrs,

stāstīja, ka ap Trikātu latviešiem bijusi kaušanās ar

igauņiem. Kaupa saimnieks medaļu vārījis na-

miņā. Uz vienas rijas cilvēks bijis uzlikts par sargu (vakti). Tas

apgulies. lenaidnieki iebrukuši mājās un saņēmuši sargu, sacīdami:

„Andžu, Jān, stāsti vien kur nauda!" un abus ar saimnieku nosituši. —

Šis nostāsts saskan ar sekošo kronista Indriķa nostāstu par Tālivalda

nogalināšanu (XIX, 3.). „Un ap vakaru, (sakalieši un ugaunieši)
nonākuši Trikātā, atrada Tālivaldi, vecāko, atnākušu no mežu paslēptu-

vēm pirtī (=et circa vesperam venientes m Tricatiam invenerunt Thali-

baldum, seniorem, dc silvarum latibulis ad bal ne a rediisse ...), saķēra

viņu un dedzināja viņu bez žēlastības dzīvu pie uguns un draudēja viņam
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ar nāvi, ja viņš viņiem nerādīšot visu savu naudu. Un viuš rādīja viņiem

50 oseringus (sudraba saktas). Bet tie, saņēmuši naudu, ne mazāk viņu

dedzināja. Un viņš atbildēja: „Ja es ari jums rādītu visu manu naudu

un manu dēlu naudu, ne mazāk mani dedzināsiet", un negribēja viņiem
neko vairāk rādīt. Tāpēc tie viņu lika atkal pie uguns, cepa viņu kā

zivi, līdz kamēr viņš izlaida garu un mira." Kā redzams, tad kronista

nostāsts, kā tā laika liecinieka, ir sīks un plašs. M. Kaupa ģimenes tra-

dīcijas nostāsts tomēr kronista nostāstu paplašina. Trikātas apgabalā
vēl gadus piecdesmit atpakaļ pirts piebūvē-namā, vasarā vārīja

ēdienu, taisīja lopiem dzērienu un, kad bija vajadzīgs, darīja ari alu.

Namam nebija griestu, bet tikai lubu vai dēlu jumts ar vaļēju jumta kori,
kur dūmi gāja ārā. Nama vidū bija pavards. Turpat namā ari ēda, sēdē-

dami uz soliņiem un akmeņiem. M. Kaupa nostāsts norāda, ka Tāli-

valdis nav vis atradies pirtī, bet pie pirts piebūvētānamā, kur

vārījis medaļu. Šis nostāsts ari skaidri norāda, ka kronikas sarakstītājs,

Indriķis, ir bijis sveštautietis, vācietis, kas latviešu tautas dzīvi sīkāk

un pamatīgāk nav pazinis. Viņš namu, lai gan zem viena jumta ar pirti,

ir pieskaitījis pie pirts. Abās šais ēkās, lai gan zem viena jumta, ne-

notika viena un tā pati darbība, bet darbības, kā jau aizrādīju, bija gluži
šķirtas. Kronistam atkal taisnība, ka Tālivaldis no mežu paslēptuvēm
atnācis namā jeb pirtī, jo aiz Kaupa ciemata izplešas vairāk verstju

garais un plašais purvs, kas šķir Trikātas un Smiltenes draudzi. Kā M.

Kaupis man stāstīja, tad viņa puisis, cērtot purvā netāl no Kaupa mājām
ciņus, atradis zem ciņiem divus kapara katliņus, no kuriem viens bijis
ar uzrakstiem. Lai gan pēc kāda gada šo kapara katliņu gribēju redzēt

un atpirkt, tomēr M. Kaupis jau bija miris, un viņa sieva kapara katliņu
bija pārdevusi žīdam. Tā man neizdevās ne katliņu, ne rakstus redzēt.

Ka nauda tikusi prasīta no Tālivalda, to ari M. Kaupa nostāstā atrodam,
tā: „Andžu, Jān! stāsti vien kur nauda!" Kristīto vārdi Andžs-An-

tons, krievu Ahtoht, un Jānis, kr. loani,, Mnain,
ap 1215.

gadu jau varēja būt Trikātas latviešiem, jo tie jau pirms vācu ienākšanas

bija pieņēmuši pareizticību no krieviem. Ka Tāliva Idi s, pēc M. Kaupa

nostāsta, Kaupa saimnieks, ticis no ienaidniekiem, t. i. igauņiem
nogalināts, to atrodam ari M. Kaupa nostāstā, tikai šo nogalināšanas
veidu ģimenes tradicija jau ir piemirsusi. 1629. g. zviedru kartē, kas

tiek uzglabāta Rīgas pilsētas bibliotēkā, viss tagadējais Trikātas pagasts
tiek saukts par Kaupa pagastu. Trikātas, kā ari Beverīnas

pilī, kā liekas, uzturējās miera laikā kareivju pulki, kas apsargāja

v_a Īsts īpašumu, kā: labību, ieročus, drēbes, naudu, zirgus,

gūstekņus un vergus. Kara briesmās, kā to kronists Indriķis vairāk vietās

apliecina, pilis noderēja visam novadam par paglābšanās vietu. Visu to

ievērojot, jāsaka, ka Paike varēja būt Paike jeb Pūkas mājas īpaš-

nieks un ari pie tam Beverīnas vecākais. Tālivaldis, lai gan nogājis sava

ciemata namā medaļu darīt, tomēr viņam turpat ir noslēpta sava un

dēlu privātā manta — nauda. Tālivalda dēli, salaupījuši Igaunijā kopā
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ar kareivjiem 3 Lībijas podus sudraba, drebēs, zirgus un_ citas mantas,

neved vis tēvam uz Trikātu kā savu mantu, bet noved ka valsts_ mantu

uz Beverīnu, jo Beverīnā nedzīvo ne Tālivaldis, ne ari viņa dcli. Ar

vārdu sakot, Paike ciemats Trikātā, M. Kaupa nostāsts par viņa senča

medalus vārīšanu un viņa nogalināšanu Kaupos, kas tik loti saskan ar

kronista Indriķa nostāstu, (kā ari Tālivalda dēlu salaupīto mantu vešana uz

Beverīnu, viss tas tuvina un saista Beverīnu ar Trikātu ar nesaraujamam
saitēm. levērojot visas šīs saites, Beverīna varēja atrasties tikai Vij-

ciemā, tagadējā Trikātas draudzes filiālē.

26) Kronists Indriķis savas kronikas XV, 7. nodala stāsta: „Bet

latviešu vecākie no Beverīnas Dote un Paike (Pavke) gāja uz Rīgu

un pazemīgi lūdza palīdzību pret sakaliešiem." Par „P aik c" ciematu

jau stāstīju iepriekšējā aizrādījumā. Vardu Dote Dr. A. Buchholtcs

ved sakarā
104) ar Salaspils valdnieku To te jeb Tatce, kuram brāli

sauc Aul c. Tote un Aule — saka A. Buchholtcs — liekas but la-

tviešu vārdi. Ja nu tā, tad vārds Tote ar protētisko skaņu „s" ir sa-

stopams ari Trikātas draudzes ciematu nosaukumos. Ta jau zviedru

revizijas listēs no 1680. g. Trikātas Waygaysche jeb Vaiģuba

vakā tiek minēts ciemats Stote. Šis ciemats atradās pretī Miegas kro-

gam, pie Trikātas-Raunas robežas, Jaun-Vāles pagasta. Pagājuša gadu

simtenī jau viņš bija pārvērsts par Jaun-Vāles lopmuižu, kura tagad ari

ir iznīcināta, tikai kāds vecs, liels ozols tīrumu vidu vel norada Sto tes

pusmuižas un Sto tes ciemata vietu. Pēc še pievestiem apstākļiem

nu būtu vērojams, ka Dote un Paike nav vis bijuši Beve-

rīnas pils, bet gan Beverīnas apgabala, tagadējas Tri-

kātas draudzes, vecākie: viens no Pūkas (Paike), bet otrs no

Sto tes (Tote, Dote) ciemata. Tā kā Pūkas ciemats atrodas 7

verstis uz austrumiem no Trikātas un St ote s ciemats ap 10 verstis

no Trikātas uz rietrumiem, abi netāl no Vijciema-Cēsu ceļa, tad viņi,

liekas, reprezentēja visu Trikātas jeb Beverīnas draudzi. Ari vel musu

dienās tādu deputaciju un lūdzēju sūtīšana notiek pa 2 un 3 vīriem no

visas draudzes. Kā Kaupa, tā ari Pūkas un Stotes ciemati atrodas pie

lielā purva, kas šķir Trikātas draudzi no Smiltenes un Raunas drau-

dzēm, un tādēļ dzīve še, staigno purvu dēļ, bija drošāka.

27) Kā svarīgs pierādījums par Beverīnas atrašanās vietu var

noderēt jau šī pārsprieduma sākumā minētā vācu Ordeņa kronika, kuru
1698. g. izdevis Antonijs Mattheus pēc kāda Utrechtas Ordeņa komturejā

(Holandē) atrodošās rokraksta. 105) Šai kronikā Ordenim piederīgie apga-

bali tiek minēti šādā kārtā:
106) Tukums, pils; Rīga, pilsēta un pils;

Salaspils (Kerkholm); Niemo h1 c n (Bukultu m.), pils; Ropaži,

Cēsis (VVenden), Valmiera (Wolner), Beuerinc, Cruys (Ru-

104) Sitzungsberichte der GesellKchaft fūr Geschichte uud Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1899. 119—132. lapp.
105) Scriptores rerum Livonicarum. I. Band, 834. lapas pusē.
106) Scriptores rerum Livonicarum. I. Band, 864. un 865. lap. p.
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jiena); Trikāta (Oerkaten) v. c. Pēc šīs Vācu Ordeņa kronikā minētās

kārtības redzams, ka vispirms tiek minēts Tukums, netāl no Rīgas jūras

līča, tad Rīga un Salaspils pie Daugavas un tad Gaujas tuvumā Neuer-

mūhlen (Bukultu muiža), Ropaži, Cēsis, Valmiera un Beverīna. Tā kā

Vācu Ordenim piederīgo pilu uzskaitīšana iesākas no Daugavas un Gau-

jas lejas gala un tad iet pa Gauju uz augšu līdz Valmierai, tad, sekojot

parastai kārtībai, ari nezināmā Beverīna jāliek augšpus Valmie-

rai, vai nu pie Gaujas, vai tās apkārtnē. Un patiesi, 33 verstis augšpus
Valmierai, kreisā Gaujas pusē, 2

x/
2

verstis no Gaujas,
x

/2 versti no Vij-
ciema, Vijas upes kreisā krastā atrodas plašais, visu apkārtni pārvaldo-
šais Vijciema pilskalns, domātā senā Beberīnas jeb Beverīnas pilsvieta.
Tā tad iznāk, ka Beverīna ari pieder pie latviešu Gaujas pilīm, par ko

jau sen sen visi domāja, prātoja un gudroja. Līdzšinējie Beverīnas pils-
vietas meklētāji pie Valmieras un Kauguru pagastā ir maldījušies tikai

tik daudz, ka Beverīnas vietu ir meklējuši 33 vai 40 verstes (pie Kaln-

Eniņiem) zemāk pie Gaujas.

XXII. Beverīnas pilskalns

Kā jau sava raksta ievadījumā aizrādīju, tad Beverīnas pils vieta

tiek meklēta ap 150 gadu. Tagad apskatīšu tuvāk šo pilskalnu, kurš, ka

apburts, izvairījies tik ilgi no skadrām senatnes pētnieku acīm.

Jau Dr. A. Bīlenšteins savas grāmatas „Latviešu tautas un valodas

robežas 13. gadu simtenī", kura iznāca 1892. g., aizrādīdams uz Trikā-

tas draudzes Vijciema muižu, kuru viņš domā par „villa apud Vivam",

saka: «Tuvumā atrodas kāds pilskalns".
107

) Tā kā paši vijciemieši, ar

kuriem man ir bijusi izdevība sarunāties, šo kalnu nemaz nesauc par pils-

kalnu, bet tikai par Celīškalnu, tad es, pārspriezdams Dr. A. Bīlenšteina

grāmatu „Latviešu tautas un valodas robežas 13. g. simtenī un tagad",
1893. g. gājumā „Balsī", izteicu domas, ka pie Vijciema nekāda

pilskalna nav, un tā spriezdams, saprotams, biju maldījies. K. f. Lovis

of Menar „Senatnes un vēstures pētnieku biedrības" sēžu ziņojumos no

1896. g. par Vijciema pilskalnu saka tā:
108) „Nepilnu versti no Vijciema

muižas uz ziemeļiem, un apmēram 2
1U verstis no Gaujas, paceļas Vijas

upes kreisā krastā, tur, kur dzirnavu dēl Vijas ūdens ir uzstādināts, kāds

visu apkārtni pārvaldošs un jau no tālienes acīs krītošs kalns, kura kalna

mugura ir ap 500 solu gara un kura ziemeļaustruma pusriņķa veidīgais

gals ir ierobežots no Vijas upes uzstādinājuma. Šo noderīgo vietu sen-

iedzīvotāji ir veikli izmantojuši, lai uzceltu vēl tagad pazīstamo apcieti-

nājumu ar vienu, varbūt vairākām, priekšpilīm. Uzkrītoši ir, ka

1224. g. urkundē [Tālavas dalīšanas urkundē] runātikainokādas

„v ill a" =ciema. Vai toreiz šīs vietas vairs nebija jeb vēl nebija ap-

107) „Die Grenzen des Lettischen Volksstammes und der Lettischen Sprache m

der Gegenwart und im 13. Jahrhundert," 92. lap. p. 4. piezīme.
108) Sitzungsberichte der Gesellschaft fūr Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1896., 46. un 47. lap. p.
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cietināta? Visaugstākā [pils] vieta ziemeļaustrumu galā ir 70 soļu gara;

viņa tiek aizsargāta uz ārieni no 70 solu gara, 1,20 metra augsta un div-

reiz ieliekta vaļņa. Pirmo priekšpili, kura ir 80 solus gara, aiz-

sarga gandrīz tikpat augsts otrais 110 soļus garais un lokveidīgais valnis.

Aiz šī vaļņa ir 200 solus gara kalna virsotne, kura var būt bijusi otrā

priekšpils, ap kuru nekur nav redzams mākslīgs valnis, tāpēc ka

viņa uz visām pusēm ir stāva, un te ari nebija vajadzīgs nekāds valnis.

Uz dienvidus vakariem atrodas vēl divi, katrs 50 solu garš, nolīdzināts

pakalns, kuri ari ir stāvi, un varbūt te ir bijusi trešā un ceturtā

priekšpils. Tikai lietpratēja vadīta rakšana varētu dot skaidrību šai

jautājumā.
Nevar palikt nepieminēts, ka ziemeļaustrumos, 70 soju garās pils-

vietas priekšā, atrodas stāvi nokrītoša, šaura, 30 pēdas gara kalna vir-

sotne.

Kalns tiek saukts pēc tuvējā Celīša ciemāta par „Celīškalnu", lai gan

uz Helās Rikerta kartes šī vieta tiek nosaukta par „Celtīt", varbūt atva-

sināts no „celt", bet ne no „ceļš". Kalns ir apaudzis ar priedēm un bēr-

ziem, un, lai varētu patīkamo vietu darīt ari noderīgu, tad kalna stā-

vuma malās, skaistākās skatu vietās, ir ietaisīti celiņi ar soliem." —

Gadu vēlāk, 1897. g. K. v. Lovis of Menar „Senatnes un vēstures

pētītāju biedrības" sēžu ziņojumos saka: 109) „Kādā vecā zviedru kartē

(ap 1681. g.) šis pilskalns kreisā „Wius beck" = Vijas upes krastā,
sānis pretī Vijciema muižai, ir ne tikai uzzīmēts, bet tieši nosaukts —

„P i_l Isk all n". Tā tad toreiz pie ļaudīm vēl ir bijis dzīvā atmiņā kād-

reizējs viņa apcietinājums."
Kādus citus senatnes pētnieku aprakstus par Vijciema pilskalnu

neesmu nekur atradis.

Vijciema pilskalns tiek minēts Vijciema muižas kartēs no 1681. un

1691. gada, kur tas latviešu valodā nosaukts „P ill ska 11 n" 110

). Tāpat
Vijciema muižas dibināšanas un lauku ierīkošanas protokolos no 1691. g.,
ierīkojot jauno Celīšu ciemata vietu un laukus, tiek stāstīts,

111

) ka meža

zeme, kas esot robežas ar Kūkīta_ ciematu, līdzās „Pillskalln"am,
sastāvot vairāk no tīras smilts nekā zemes. Tā tad par to, ka Vijciema
Celīša kalns ir latviešu pilskalns, nav vairs ko šaubīties. 1681. g. no Vijas
upes labas puses uz kreiso pusi pie pilskalna pārceltais Celīša ciemats
deva kalnam jaunu vardu —„Ccl īš ak a1 n s", un tā kalna īstais vārds,
izspjests no Celīša vārda, pazuda. Vijciemieši, izņemot varbūt kādus
vecākus ļaudis, neviens vairs neatminas, ka šis kalns kādreiz būtu ticis

109) Sitzungsberichte der Gesellschaft fiir Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1897., 142. lap. p.

u0) Vijciema muižas kartes no 1681. un 1691. g. tiek uzglabātas «Senatnes un

vēstures pētītāju biedrības" bibliotēka, Rīga.
111) Protokoli atrodas Vēsturiskā Zemes archivā, Rīgā, „Abteilung: Land-

guter Acten Convolut VVietzemhof, Anno 1691." ar virsrakstu: Calculation und Be-
schreibung der "VVietzeemschen Neuenhoffes Felder sampt denen abgesetzten und wie-
der Eingetheilten Bauren im Trikatschen Gebiete..." 16. lap. p.



73

saukts par pilskalnu vai ari ka tas ir pilskalns; tikai pētnieka acis nevi-

ļas, ieraugot vēl tagad pils apcietinājuma vaļņus.

Kalns paceļas no Vijas upes, dienvidus pusē, mērījot pa kalna slī-

pumu, ap 190 pēdu augstumā. Pilskalns pie Kauguru Kaln-Eniņiem ir ti-

kai 63 pēdas augsts, un Vaidavas pilskalnam nav nekāda augstuma. Pati

pilsvieta, ievērojot ari kalna gala drusciņ zemāko līdzenumu, ir ap 745 kv.

asu liela, t. i. gandrīz pūrvietu liels laukums. Pirmā priekšpils, kas

austrumu un rietumu pusē ieslēgta no vaļņiem, bet ziemeļu un dienvidus

pusē no kalna stāvumiem, ir ap 1045 kv. asīm jeb vairāk kā pūrvietu liela.

Otrā priekšpils, kura ierobežota no senāk bijušiem kalna stāvumiem, bet

kurai vaļņu nav, ir ap 4080 kv. asu jeb 5 pūrvietas liela. Ka šī no vaļ-

ņiem neierobežotā kalna virsa ir ari piederējusi pie pils, kā to C. v. Lovis

of Menar domā, pierāda ari vietējo laužu nostāsti. Tā M. Gustavs, grā-

matu tirgotājs Strenčos, nostāstīja, ka Vijciema pagasta Vārtiņu ciemata

senākais saimnieks Kārlis Purgalis, kura ciemats no Vijciema pilskalna
atrodas tikai 2 verstes, nostāstījis, ka klausības laikos pilskalna rietuma

gals bijis jāar augšā un arot uzgājuši, ka stabi, t. i. stabu gali, gājuši strē-

ķiem vien, un ļaudis norunājuši, ka te bijusi vecās pils sēta
112). Rietuma

gals, kas ir ieslīps un ar nogāzi uz dienvidus vakariem, ticis daudz reiz

arts un strādāts, bet pati pilsvieta (līdz ar pirmo priekšpili) nav tikusi ap-

strādāta. Pils un priekšpils vietā aizvienam audzis mežs, kas ticis šad

un tad nocirsts, bet jaunie kociņi tikuši aizvienam atstāti. Tā kā šī paša
Celīša jeb pilskalna pakājē atrodas Vijciema Celīšskola, tad viņas senā-

kais skolotājs J. Ozols, tagadējais Jaun-Piebalgas mācītājs, man no-

stāstīja, ka viņš, būdams Vijciema Celīšskolā par skolotāju, kādreiz racis

pilskalna augšas malā, kur tagad ejot celiņš, un ari atradis zemē sapuvu-

šus stabu galus. Jau minētais Vārtiņu ciemata senais saimnieks Kārlis

Purgalis, kas tagad jau sen miris, ari nostāstījis, ka viņa senči pilī bijuši

par vārtniekiem, un tāpēc viņa māja dabūjusi nosaukumu Vārtiņi
(1680. g. Wahrting). Bevenfias pils, bez jau C. v. Lovis of Menar minē-

tās trešās un cc tu r tās priekšpils, kas vēl nav skaidri pierādītas, ir

sastāvējusi no pašas pils, kuras vieta ieņem ap — 745 kv. asīm, pirmās

priekšpils, kas ieņem ap — 1045 kv. asīm, un otrās priekšpils, kas ieņem

ap — 4080 kv. asīm, kopā pavisam 5870 kv. asis, jeb vairāk kā septiņas
pūrvietas.

Salīdzinot Beverīnas pilskalna lielumu ar citiem Latvijas pilskalnu

lielumiem, kuri minēti Dr. A. Bīlenšteina rakstā: „Rimberts Apulia",
11 )

atrodam sekošos samērus:

112) Cik no šī nostāsta redzams, tad seno palisadu stabu gali klaušu laikos,

pirms 60—70 g., vēl tikuši atrasti zemē.

113
) Magazin der Lettisch-Litterārischen Gesellschaft. Neunzehnten Bandes

drittes Stiick. Mitau, 1894. „Rimberts Apulia" von Pastor Dr. A. Bīlenstein, 11. lap. p.
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No še pievestām pilsvietām visplašākā ir Lielvārdes pilsvieta ar

5750 kv. asu lielumu, kuru tomēr Beverīnas pilsvieta pārsniedz ar savām

5870 kv. asīm, t. i. par 120 kv. asīm. Ja nu vēl ievērojam Dr. A. Bīlen-

šteina piezīmi par Lielvārdes pilskalnu, ka varot būt, ka uzdotais lieluma

apmērs pilskalnam neesot gluži noteikts, jo tai pašā vietā esot tikusi celta

vācu pils, kurā gadījumā pils un priekšpils vieta viegli varētu būt tiku-

šas palielinātas, tad jāsaka, ka Beverīnas pilsvieta ar savām 5870 kv. asīm

jeb 7 pūrvietām pieder sava plašuma ziņā pie pirmām lielākām pilsvietām
Latvijā.

Spriežot pēc tagadējās pilsvietas, jāsaka, ka tādu pili uzcelt, uzturēt

un aizsargāt nebija vis iespējams vienam Vijciema pagastam, bet gan tikai

visai Trikātas draudzei, kādēļ kronista Indriķa trikātiešu un bebrē-

niešu (= beverīniešu) vārdu lietošana vienā un tai pašā nozīmē ir pilnīgi
saprotama. Tāpat kronists Indriķis Tālivalda dzīves vietu itin pareizi

varēja minēt gan Beverīnā, gan Trikātā.

Pats pilskalns tagad ir apaudzis lieliem bērziem, eglēm, un rietuma

gals, kas senāk ticis apstrādāts, ir apaudzis ar priedēm. Pilskalna zie-

meļa pakājē atrodas Vijciema pagasta Celīša ciemats un Vijciema ūdens

dzirnavas. Tā kā dzirnavu dambji Vijas upes ūdeni satur, tad pilskalna
austruma gala pakājē izplešas Vijas upes plašie līči ar pļavām un dzir-

navu uzstādināto ezeru, kas viss pilskalnu ierobežo puslokā no ziemeļu
austrumiem un dienvidus austrumiem. Dienvidos pilskalnam atrodas

K. f. Lovis of Menara domātie priekšpils apcietinājumi — uzkalni»

kuri ari apauguši ar priežu mežu. Tādi paši priežu mežiņi ari atrodas

pilskalna rietumos. Kādu
x/

2
versti no pilskalna uz ziemeļu rietumiem

atrodas vairāki uzkalni, piederīgi pie Sila-Bitarīna ciemata, kuros atro-

das vecas kapenes. Pilskalna ziemeļa pakājē atrodas kāda bedre, no

kuras, kā redzams, ir ņemtas smiltis ēku būvēm, bet ļaužu teika stāsta,

ka pilskalnā esot sāls, un no pilskalna bedres tikusi ņemta sāls. Pilskalna

rietuma galā atrodas kāds lielāks lauku akmens, kurā vietējo iedzīvotāju
inteliģence 1878. g. iekalusi savu vārdu pirmos burtus, kā: J. A. (maus)
— [liķieru fabrikants], M. V(anags) — [saimnieks Vārtiņos], F. S(chlosse)
— [melders Vijciemā] v. d. c, kuriem ar pilskalna senatni nav nekāda

Lielvārdes pilsvieta . . . 2020 kv. asis; priekkš pil 3730 1kv. asis; 1kopa 5750 Ikv. asis.

Aizkraukles pilsvieta . . 260 980 1240

Kaupa lielas pils vieta . 1360 „ „ „
1360

Sateseles 1337
„

1337

Cēsu pils 288
„

288

Tervietenes 150
„

335 485

Sabiles 545 „
545

Talsu 450
„ „

450

Še vel jāpievieno:
Vaidavas pils vieta . . . 1298

„ „ „
1298

Kaln-Enirju pils vieta
. .

580
„

580
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sakara. Pilkalnā un viņa apkārtnē šad un tad ir tikuši atrasti veci nau-

das gabali, bet man nav palaimējies viņus redzēt un iegūt 1921. g. ru-

denī pilskalnā vējš bija izgāzis lielu bērzu ar visām saknēm pie priekš-

pils vaļņa. Zem bērza saknēm bija redzama loti melna zeme kādu
1U pedu

biezumā, kāda atrodama visvecākos Latvijas pilskalnos.

Pilskalns tagad pieder Vijciema Meža valdei. Vijciemā ir ierīkota,
kā jau pirms kara, mežkopības skola. Vijciema meža valdes pienākums

nu būtu šo ievērojamo Latvijas pilskalnu uzraudzīt, lai nemākuļu un ne-

prašu rokas še nesāktu rakņāties un meklēt kaut kādu paslēptu mantu. —

Nobeidzot apskatu par Beverīnas atrašanās vietu, jāaizrāda, ka

1215. g. sakalieši un ugaunieši (XIX, 3) atkāpjas no Autīnes uz Trikātu

pa tā saukto Pliskavas kara ceļu, kas gāja gar Beverīnu; 1218. g.krievi-

novgorodieši (XXII, 5), atkāpdamies no Cēsīm, nonāk līdz Trikātai un

steidzīgi dodas atpakaļ uz Krieviju pa Pliskavas ceļu; latvieši sešos kara

gājienos sapulcējās pie Beverīnas; krievi 1216. g. (XX.), saņēmuši nodo-

kļus no Tālavas, aizdedzināja Beverīnas pili; kronists Indriķis Beverīnu

savā kronikā piemin 15 reizes, — viss tas norāda, ka Beverīnai Latvijas

brīvības laikmetā ir bijusi liela stratēģiska nozīme un ka Beverīna kā ro-

bežu apgabala apcietinājums ir stāvējusi sarga vietā par Latviju. To no-

rāda ari Beverīnas pilskalna lielais plašums un augstums, pret kuru visi

citi apkārtnes pilskalni ir tikai kā niecīgi uzkalni. Beverīna bija visas

Tālavas rezidence. To norāda kronista Indriķa ziņojums, ka Tāli-

valdis no Beverīnas sūtījis sūtņus pie igauņiem (XII, 6), to norāda ziņo-

jums, ka, no kara pārnākdami, visi pulcējas Beverīnā (XII, 6), to norāda

kronista nostāsts, ka sabiedrotie apspriežas Beverīnā (XII, 6), to norāda

ari tas, ka sabiedrotie Beverīnā noslēdz mieru ar igauņiem (XII, 6), to

ari norāda tas, ka sabiedroto karaspēks vairākkārtīgi sapulcējas Beve-

rīnā un ka Tālivalda dēli karā-iegūto sudrabu un citas mantas neved vis

uz Trikātu, bet noved — Beverīnā.





Vijciema muižas zviedru laikmeta karte no 1681. g.
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