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kāds bija nelielās kurzemes un zemgales hercogistes stāvoklis jaunajos lai-
kos šajā eiropas daļā notiekošo lielo starptautisko konfliktu izaicinājumu 
priekšā? kādu politiku centās realizēt hercogs jēkabs ketlers otrā ziemeļu 
jeb Žečpospolitas un zviedrijas kara laikā 1655.–1660. gadā, un kādu cenu 
par to samaksāja viņa valsts un iedzīvotāji? kāds bija kurzemes militārā 
faktora un turienes cietokšņu stāvoklis tajā laikā? uz visiem šiem jautāju-
miem iespējams atbildēt, pētot bauskas – vienas no galvenajām hercogistes 
pilsētām – vēsturi 1658.–1660. gadā – laikā, kad zemgales teritorijā notika 
sīvas kaujas starp zviedru un lietuviešu karaspēkiem, turklāt vietējie iedzī-
votāji bija tikai to pasīvi novērotāji un vienlaikus galvenie upuri.

Atslēgas vārdi: polijas–Lietuvas Žečpospolita, zviedrija, otrais ziemeļu karš, 
kurzemes un zemgales hercogiste, bauska, jēkabs ketlers.

raksta tēma ir sarežģītie bauskas pilsētas likteņi 17. gadsimtā. 
bauska bija viena no svarīgākajām kurzemes un zemgales her-
cogistes pilsētām t.s. otrā ziemeļu kara laikā (1655.–1660. gadā). 
pats šis karš, kas poļu vēsturiskajā literatūrā tiek dēvēts par “plū-
diem”, izcēlās, zviedrijai cenšoties nodibināt savu pilnu hegemo-
niju visā baltijas jūras reģionā. galvenais zviedrijas karaļa kārļa X 
gustava mērķis bija iekarot baltijas jūras piekrasti, kas vēl palika 
Žečpospolitas varā. turklāt oficiālais kara iegansts bija pretenzijas, 
kādas uz zviedrijas troni izteica polijas karalis jans kazimirs Vāsa 
(Waza), kura tēvam sigismundam iii (Zygmunt iii) 1600. gadā 
tika atņemtas mantotās tiesības uz troni stokholmā.
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bauskas pils likteņi otrā ziemeļu kara laikā līdz šim vēl nav 
pieredzējuši atsevišķu vēsturiski militāru pētījumu.1 polijas his-
toriogrāfija ar šo jautājumu nodarbojusies tikai garāmejot – pla-
šāku, 1655.–1660. gada militārajām norisēm veltītu darbu lap-
pusēs vai arī analizējot militārās operācijas kurzemes hercogistē 
1658.–1660. gadā. nav daudz informācijas par šo tēmu arī zviedru 
vēsturnieku darbos, bet Latvijas jaunākajā vēstures literatūrā uz-
manību pelna mārītes jakovļevas darbi. 

1658.–1660. gadā notikušo kauju par bausku detalizēts at-
spoguļojums ir iespējams, pateicoties pirmkārt daudziem rok-
rakstu avotiem, kas saglabājušies. polijas arhīvos un bibliotēkās 
Varšavā un krakovā atrodas ļoti plaša tālaika lietuviešu koman-
dieru – mihala kazimira paca un aleksandra Hilarija polu-
biņska, kā arī boguslava radzivila korespondence (vairāki simti 
vēstuļu). 1658. gada oktobrī notikušās kapitulācijas jautājumu 
iespējams ļoti detalizēti izpētīt, izmantojot pašlaik maskavā eso-
šos materiālus, kurus savai aizstāvībai savācis bauskas koman-
dants Vilhelms korfs. Vērtīgs papildinājums minētajam ir rīgā 
glabātie kurzemes hercogu arhīva materiāli. turklāt nav apšau-
bāms, ka virkni jautājumu būtu iespējams apgaismot, balstoties 
uz zviedrijas avotiem, kas šajā rakstā izmantoti vienīgi nelielā  
apjomā. 

zviedrijas karaspēka agresija pret Žečpospolitu 1655. gadā 
sākotnēji vienīgi nedaudz skāra polijas–Lietuvas valsts vasaļteri-
toriju – kurzemes un zemgales hercogisti. pateicoties prasmīgai 
politikai, hercogam jēkabam ketleram (Kettler) vairāk nekā trīs 
gadus izdevās politiski lavierēt starp lielvalstīm un formāli sagla-
bāt šajā konfliktā neitrālu nostāju, līdz ar to – arī pasargāt savu 
nelielo valsti no lielajiem kara postījumiem. Hercogistei šajā laikā 
neuzbruka arī maskavijas karaspēks, kaut 1654.–1655. gadā tas 
bija ieņēmis Lietuvas lielkņazistes lielāko daļu, bet 1656. gadā 
savā varā pārņēma gandrīz visu Latgali un mēģināja ieņemt rīgu. 
jo vēl 1655. gada janvārī ketlers bija noslēdzis vienošanos ar 
caru alekseju mihailoviču, apņemoties nesniegt nekādu militāru  
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palīdzību karalim janam kazimiram (Jan Kazimierz) un pretī sa-
ņemot garantiju, ka cara karaspēks liks mierā hercoga īpašumus.2

minētais stāvoklis mainījās vienīgi 1658. gada otrajā pusē, kad 
sakarā ar militārā stāvokļa pasliktināšanos citās frontēs zviedri 
beidzot izšķīrās ievest savu karaspēku kurzemē un zemgalē. šī 
lēmuma ģenēzi visticamāk jāmeklē pirmām kārtām apstāklī, ka 
1657. gadā tika lauzta kārļa X gustava un brandenburgas elek-
tora frīdriha Vilhelma savienība. tādējādi okupētajai hercogistei 
bija, no vienas puses, jākļūst par izdevīgu bāzi uzbrūkošā zviedru 
karaspēka darbībai gan pret prūsijā esošajām poļu-brandenbur-
giešu vienībām, gan pret Lietuvas lielkņazistes armiju. no otras 
puses, kaut arī pret šo informāciju jāizturas ļoti piesardzīgi, iespē-
jams, ka par intervences ieganstu kļuva ketlera sievas un elektora 
māsas Ludvikas karolīnas rīcība, viņai it kā intensīvi cenšoties 
pierunāt Hoencollernu pārtraukt sadarbību ar zviedriem.3

uzdevums okupēt hercogisti tika izvirzīts feldmaršalam ro-
bertam Duglasam (Douglas). kopš 1658. gada septembra viņš, 
vadot savu karaspēka vienību (vairāk par 4000 karavīriem), rea-
lizēja karadarbību ziemeļžemaitijā, bet pēc tam atkāpās pie Do-
beles Dienvidzemgalē, kur izveidoja nometni. Duglasam vispirms 
bija jāpieprasa no ketlera pārtraukt visus diplomātiskos sakarus 
ar Žečpospolitu, maskaviju un brandenburgu, apgādāt zviedru 
karaspēku ar pārtiku un naudu, bet vispirms – nodot ķīlā jel-
gavu un bausku. kad sarunas beidzās neveiksmīgi, naktī no 9. uz 
10. oktobri4 zviedri pulkveža nikolaja bota (Both) vadībā negai-
dīti uzbruka jelgavas pilij. ketlera rezidence tika ieņemta gandrīz 
bez cīņas, hercogs ar visu ģimeni sagūstīts un aizvests uz rīgu, 
bet pēc tam – 1659. gada septembrī nogādāts uz maskavijas pie-
robežu – ivangorodu.5

par savu galveno mērķi, neskaitot jelgavas ieņemšanu, zviedri 
izvirzīja bauskas pārņemšanu savā kontrolē. bauskas pils bija ļoti 
svarīga vairāku iemeslu dēļ. pirmkārt, neraugoties uz samērā no-
vecojušiem nocietinājumiem, tā bija svarīgākais cietoksnis Dien-
vidzemgalē, kas atradās uz galvenā stratēģiskā ceļa no rīgas uz 
dienvidiem – Lietuvas lielkņazistes virzienā un kurai joprojām 
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bija liela militāra nozīme. turklāt bauska bija ļoti svarīgs admi-
nistratīvais un politiskais centrs – šeit bieži notika landtāga sēdes 
(sevišķi 16. un 17. gadsimta mijā), kā arī viena no galvenajām 
ket leru dinastijas hercogu rezidencēm.6

bauskas pils, kas atradās uz neliela, bet grūti pieejama klints-
veida paugura mūsas un mēmeles satekā, veidojās no divām 
daļām. Vecāko vēl 1443. gadā uzcēla vācu krustnešu ordeņa Li-
vonijas atzara mestrs, un tā, protams, bija pilnīgi neatbilstoša 
prasībām, kādas tika izvirzītas pastāvīgajiem nocietinājumiem 
17. gadsimta otrajā pusē. 1584. gadā pēc hercoga gotharda ket-
lera iniciatīvas notika cietokšņa pārbūve, un tad austrumu pusē 
tika piebūvēts liels dzīvojamais komplekss, kuram, pēc arhitek-
tūras vēsturnieku domām, bija arī moderni zemes nocietinājumi 
(valnis), kas varēja pasargāt no šaujamieroču uguns.7 

tomēr tie nebija nopietns šķērslis modernizētajai zviedrijas ar-
mijai jau 17. gadsimta 20. gadu karu laikā. piemēram, 1625. gada 
karagājiena laikā 27. septembrī bausku ieņēma zviedru kara-
spēks, ko komandēja pats gustavs ii ādolfs, ģenerāluzbrukumā, 
kas bija uzsākts pēc trīs, saskaņā ar citiem avotiem – tikai vienu 
dienu ilga aplenkuma. turklāt zviedriem pietika ar vienas dienas 
aplenkumu. cits jautājums, ka pils, tieši tāpat kā citas hercogistes 
pilsētas, vispār tajā laikā nebija sagatavota aizsardzībai. to aizsar-
gāja ne vairāk par 100, bet vēl ticamāk, kā toreiz ziņoja Lietuvas 
lielkņazistes lauka hetmanis kšištofs radzivils (Radziwiłł), – tikai 
30 karavīri, no kuriem vien 12 bija kaujasspējīgi, bet pārējie sli-
moja.8 tāpēc vairāk ticama bauskas militārās nozīmes pārbaude 
notika 1628. gadā. samērā labi apgādātais zviedru garnizons 
gandrīz 170 vīru sastāvā toreiz varēja aizstāvēties pret Lietuvas 
karaspēka uzbrukumu (uzbrucējiem trūka spēcīgas aplenkuma 
artilērijas un bija vienīgi trīs 12 mārciņu lielgabali) ilgāk par mē-
nesi – no aprīļa sākuma līdz 18. maijam.9 

otrā ziemeļu kara laikā jēkabs ketlers pievērsa samērā lielu 
uzmanību pienācīgai bauskas apgādei, protams, savu drīzāk pie-
ticīgo iespēju robežās. minēto var apliecināt apstāklis, ka par 
cietokšņa komandantu (tātad arī bauskas stārastu) viņš iecēla  

bauska Žečpospolitas un zviedrijas kara laikā 1658.–1660. gadā



52

Latvijas vēstures institūta ŽurnāLs  ◆  2015 nr. 1 (94)

Vilhelmu ernestu korfu (Korff). tas bija ļoti pieredzējis virsnieks 
(dzimis 1604. gadā), kurš jau vairākus gadu desmitus bija die-
nējis Lietuvas lielkņazistes armijā. karadienestu viņš bija uzsācis 
1621. gadā, vēlāk ārzemnieku vienības sastāvā piedaloties daudzos 
karagājienos pret zviedriem līdz pat 1629. gadam. interesanti, ka 
1628. gadā viņš jau cīnījās pie bauskas, bet korfa komandētie 
vācu kājnieku karavīri pēc tam tika iekļauti šīs pils garnizonā. 
pēc 1648. gada korfs kā kājnieku pulkvedis piedalījās kaujās pret 
kazakiem, bet 1654. gadā vadīja smagās vienības, kuras aizstāvēja 
smoļensku pret maskavijas armiju. 1655. gada augustā, pēc Viļ-
ņas zaudēšanas, kopā ar savu komandieri – janušu radzivilu (Ra-
dziwiłł) stājās zem zviedru protekcijas, turpmākajos mēnešos ak-
tīvi iesaistoties t.s. ķēdaiņu ūnijas iedzīvināšanā. Vēl 1656. gadā 
viņš dienēja kārļa X gustava armijā, taču drīzumā bija spiests 
dienestu atstāt un stāties kurzemes hercoga rīcībā.10

taču ketleram bija nopietnas problēmas ar atbilstošu karavīru 
atrašanu ne tikai bauskas pils garnizonam, bet arī citām savām 
pilīm. pēc vairākiem ziemeļu kara gadiem šajā eiropas daļā iespē-
jas atrast vervēšanas tirgū vēl kontraktus nenoslēgušus karavīrus 
bija niecīgas, bet kurzemes muižniecība tradicionāli izvēlējās 
krietni labāk apmaksātu dienestu virsnieku amatos polijas kroņa, 
Lietuvas lielkņazistes vai zviedrijas armijā.11 1654. gadā, tātad tieši 
kara priekšvakarā, bauskā bija izvietoti apmēram 300 karavīri.12  
turpretī četrus gadus vēlāk garnizona skaitliskajam sastāvam bija 
jābūt ievērojami mazākam, un tas nebija spējīgs izrādīt ienaid-
niekam sekmīgu, ilgstošu pretestību. Vienlaikus zviedru vienības 
ģenerāļa frīdriha fon Līvena (von Lieven) vadībā darbojās ļoti 
strauji un parādījās pie pilsētas uzreiz pēc jelgavas ieņemšanas. 
jau 12. oktobrī korfs – faktiski neuzsākot cīņu – tika piespiests 
atvērt viņu priekšā pils vārtus.

un tieši bauskas komandantam tika uzvelta visa vaina par tik 
ātru kapitulāciju. Vilhelmam korfam neapšaubāmi par sliktu lie-
cināja apstāklis, ka tas viņa darbībā jau bija recidīvs. 1654. gada 
rudenī korfs kopā ar vojevodu filipu kazimiru obuhoviču 
(Obuchowicz) tika apsūdzēts par smoļenskas atdošanu caram 
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aleksejam mihailovičam. Varenais cietoksnis, uz kura balstījās 
visa Lietuvas lielkņazistes austrumu robežas aizsardzības sis-
tēma, toreiz kapitulēja jau pēc nepilniem trim aizsardzības mēne-
šiem. tas bija šoks sabiedriskajai domai, kas lieliski atcerējās, ka  
1609.–1611. gadā cara karavīri aizsargāja smoļensku pret polijas–
Lietuvas karaļa sigismunda iii armiju gandrīz divus gadus, bet 
1633.–1634. gadā poļu garnizons gandrīz gadu sekmīgi pretojās 
mihaila šejina komandētajam maskavijas karaspēkam, gaidot uz 
palīdzību, ko sniedza karaļa Vladislava iV (Władysław IV) spēki. 
tāpēc nav pārsteigums, ka korfam tika izvirzītas apsūdzības ne 
tikai par pienākumu nepildīšanu līdz galam, bet arī nodevību, par 
ko viņam tika pieprasīta pat nāvessoda piespriešana. 1654. gada 
novembrī pulkvedis stājās Lietuvas lielkņazistes hetmaņa tiesas 
priekšā minskā. Viņš skaidroja, ka ir bijis vienīgi smoļenskā eso-
šos spēkus komandējušā obuhoviča pavēļu izpildītājs un, “neesot 
tur ne saimniekam, ne karaspēka komandierim, ir grūti taisnoties 
par svešu saimniecību” (“ani gospodarzem tam był ani regimentar-
zem, trudna tedy iustificatia z cudzego gospodarstwa”). pēc diez-
gan virspusējas lietas noklausīšanās korfs netika sodīts, bet viņa 
jautājuma skatīšanu atlika līdz tuvākā seima sasaukšanas laikam. 
sakarā ar kara izcelšanos pret zviedriju 1655. gadā tiesas procesu 
toreiz neizdevās pabeigt, un tas bija jāatliek uz vēl vēlāku laiku.13 

jāatzīst, kaut arī uz korfu gūlās zināma atbildība par nepie-
tiekamu smoļenskas sagatavošanu aizsardzībai, kā arī viņš bija 
iesais tījies nevajadzīgos strīdos par savstarpējās kompetences jau-
tājumiem (garnizona komandiera tiesības) ar stārastu obuhoviču, 
tomēr pašas aplenkšanas laikā korfs bija demonstrējis personisku 
drosmi un prasmīgi vadījis sev pakļautos karavīrus. tāpat viņš 
nepiederēja pie tiem, kuri prasīja cietokšņa padošanos, viņš vē-
lējās to aizsargāt ilgāk. galu galā viņa vaina nekad netika pierā-
dīta, kaut arī smoļenskas kapitulācijas lietu rūpīgi izskatīja seims 
1658. gadā, bet korfu gribēja par to tiesāt vēl 1661. gadā.14

arī bauskas padošanās apstākļi nav līdz galam noskaidroti. 
nav izslēgts, ka to izraisīja personiska ketlera pavēle, zviedriem 
piespiežot hercogu tādu dot.15 pats korfs divus gadus vēlāk skaid-
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roja, ka nav pilnīgi ne pie kā vainīgs, bet atbildību uzvēla hercoga 
ierēdņiem, “kuri karavīrus pilij nepiegādāja” (“którzy żołdaków 
do zamku nie stawili”), kā arī bauskas pilsoņiem un saviem ka-
ravīriem, kuri “kauties, karot un savus pienākumus kārtīgi pildīt 
negribēja” (“bić się, wojować, w powinności swej dosyć czynić nie 
chcieli”) un vairāk rūpējušies par savu ģimeņu un īpašuma glāb-
šanu, nevis par komandiera rīkojumu sekmīgu izpildi. tāpēc arī 
jēkabs ketlers 1660. gada novembrī atbrīvoja viņu no visām ap-
sūdzībām. 

turpretī pavisam citādi šī virsnieka rīcība tika novērtēta Žeč-
pospolitā, kur joprojām ļoti labi atcerējās ne tikai smoļenskas 
lietu. Vispirms par savu darbību 1655.–1656. gadā korfs tika uz-
skatīts par nemiernieku un nodevēju, kurš aktīvi cīnījies pret savu 
tēvzemi naidīgās zviedru armijas ierindā, tagad tās rokās nodo-
dot sev uzticēto cietoksni. sevišķi nedraudzīgs noskaņojums pret 
pulkvedi valdīja Lietuvā. jo bauskā uz kara laiku tika deponētas 
lielas Lietuvas un kurzemes muižniecībai piederošās vērtības, kas 
arī krita zviedru rokās un tika pilnībā izlaupītas. korfs, saprotams, 
tika apsūdzēts, ka, izmantojot iespēju, saziņā ar ienaidnieku pie-
savinājies daļu dārglietu un naudas. Lietas apspriešana turpinā-
jās vairākus gadus, jo vēl 1664. gadā pulkvedis Lidas zemes tiesā 
tiesājās ar Vitebskas galma pārvaldnieku (podkomorzy) šimonu 
karolu ogiņski (Ogiński).16

pārmetumi nodevībā un mērķtiecīgā bauskas nodošanā 
zviedru rokās bija tik sāpīgi korfam, ka viņš, lai pierādītu savu 
nevainību, personiski, ieguvis atbalsta rakstu sev no karaļa, iera-
dās uz seimu Varšavā 1659. gadā.17 neraugoties uz to, viņš tika 
arestēts un stādīts no visas Žečpospolitas hetmaņiem izveido-
tas tiesas priekšā. tiesas process bija ātrs un vētrains. tas sākās 
10. maijā, un korfam tika dotas tikai trīs dienas savu aizsardzī-
bas argumentu priekšā stādīšanai, kas pilnīgi noteikti bija pārāk 
īss laika periods. galvenokārt Lietuvas lielā lauka hetmaņa paula 
jana sapehas (Sapieha) spiediena rezultātā viņam 19. maijā tika 
piespriests nāvessods, taču galu galā tā izpilde nenotika.18 pulk-
vedis drīzumā tika atbrīvots un, kaut arī izstājās no karadienesta, 
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līdz pat savai nāvei 1669. gadā spēlēja nozīmīgu lomu jēkaba ket-
lera galmā, 1665.–1668. gadā pildot augsto kurzemes oberburg-
grāfa amatu. 

kārtējo reizi militārās darbības centrā bauska nokļuva tikai 
1659. gada vēlā rudenī. augustā Lietuvas karaspēks, kas bija 
pa stiprināts ar brandenburgas korpusu, uzsāka plaša mēroga 
uzbrukumu kurzemē, pakāpeniski atgūstot zaudētās pilsētas. 
19. sep tembrī pēc mēnesi ilga aplenkuma kapitulēja kuldīga, 
25. septembrī – Ventspils, 5. oktobrī – Liepāja, 18. oktobrī – 
skrunda, bet vienu dienu vēlāk – grobiņa. Līdz oktobra beigām 
zviedru rokās praktiski bija palikušas vienīgi divas lielākās zem-
gales pilis – jelgava un bauska.19 

bauskas apkārtnē 21. oktobrī lietuviešu kavalērija sīvā sa-
dursmē sakāva roberta Duglasa zviedru vienības, piespiežot tās 
steigšus atkāpties rīgas virzienā. 27. oktobrī tika uzsākta pils blo-
kāde, kuras loks tika padarīts ciešāks 2. novembrī, kad no skrun-
das apkārtnes ieradās pulkveža maceja gosevska (Gosiewski) ko-
mandētās kājnieku un dragūnu vienības. bauskas ieņemšana kļuva 
par Lietuvas armijas t.s. kreisā spārna divīzijas vienību (avotos tā 
tika dēvēta arī par Žemaitijas divīziju), kurās šajā laikā bija apmē-
ram 7000–8000 karavīru, uzdevumu. tomēr tieši pašā aplenkuma 
nodrošināšanā piedalījās, jādomā, ne vairāk kā 4000 vīru, jo pārē-
jie nodrošināja pozīcijas pret zviedru uzbrukumu no rīgas puses, 
kā arī no austrumiem, kur Vilkomiras un kauņas apriņķu teri-
torijā norisa kaujas ar maskavijas karaspēku. Lietuviešu vienības 
pēc lielkņazistes kvartīrmeistara (oboźny) samuela komo rovska 
(Komorowski) negaidītās nāves 21. oktobrī komandēja mihals ka-
zimirs pacs (Pac), kuru 29. oktobrī šajā amatā bija iecēlis karalis 
jans kazimirs (savukārt 5. novembrī viņu par reģimentārieti bija 
ievēlējusi militārā sapulce).20

bausku aizsargāja pieredzējušu zviedru karavīru garnizons, 
kuru komandēja oberšterleitnants Didrihs fon esens (von Essen). 
garnizons bija apgādāts ar pietiekami spēcīgu artilēriju, kā arī 
munīcijas un pārtikas krājumiem, kas varētu pietikt daudziem 
mēnešiem. tomēr tajā noteikti neietilpa “vairāki simti labi  
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apgādātu karavīru”, kā minēts vecākos vēsturnieku darbos.21 jā-
domā, ka tajā bija ne vairāk par 200–250 karavīriem, jo lietuviešu 
pavēlnieks ziņoja: “cilvēku viņiem nav tik daudz, lai varētu ar 
tiem nodrošināt sztakiety, vaļņus un mūrus” (“ludzi nie mają tak 
siła, żeby sztakiety i wały i mury mogli osadzać”). turklāt pirms 
aplenkuma sākuma bija veikti noteikti nocietināšanas darbi, no-
stiprinot aizsardzības spējas, pirmkārt izveidojot papildus zemes 
valni pie pašiem pils vārtiem.22

galvenā problēma, ar kuru saskārās lietuvieši uzreiz pēc ap-
lenkuma uzsākšanas, bija gandrīz pilnīgs artilērijas trūkums. sā-
kotnēji viņu rīcībā bija tikai viens neliels, 3 mārciņu lielgabals 
(un tikai divi centneri pulvera). citu pievešana nebija vienkārša. 
otrais lietuviešu korpuss lielkņazistes lauka rakstveža aleksandra 
Hilarija polubiņska (Połubiński) vadībā šajā laikā aplenca jelgavu 
un nevarēja aizdot savu bruņojumu, kurš arī bija ļoti trūcīgs. taču 
no netālu esošajiem biržiem Lietuvā – kņaza boguslava radzivila 
(Radziwiłł) cietokšņa, kurā atradās bagātīgi apgādāts arsenāls, ar 
lielām grūtībām novembra pirmajā pusē izdevās atvest tikai trīs 
nelielus lauka lielgabalus (6 mārciņu) un 120 lodes, kā arī 2 cent-
nerus pulvera.23 saprotams, ka tie nevarēja radīt nekādu apdrau-
dējumu zviedriem. Lietuvieši uzsāka arī ierakumu un zemes uz-
bērumu izbūvi, kā arī mēģināja parakties zem nocietinājumiem, 
lai ievietotu mīnu. tomēr šie darbi uz priekšu virzījās ļoti lēni 
akmeņainās grunts dēļ, uz kādas atradās pils. tikai decembra 
sākumā, pēc paša karaļa iejaukšanās, boguslavs radzivils deva 
rīkojumu biržu komandantam – majoram karolam karļikam 
(Karlick) nosūtīt smago artilēriju – divus 12 mārciņu un divus 
6 mārciņu lielgabalus, kā arī mortīru.24 Līdz aplencēju pozīcijām 
pie bauskas tie nonāca tikai pēc jaunā gada iestāšanās, tāpat kā 
liels Lietuvā iepirkta pulvera transports (50 centneri).25

aplenkšanas darbu norisi neveicināja arī iekšējās problēmas, 
ar kādām pastāvīgi saskārās Lietuvas armija. ilglaicīgā algas iz-
maksu novilcināšana karavīriem izraisīja to, ka katra gada ce-
turkšņa beigās bija jābaidās par to, vai ar algu neizmaksāšanu 
neapmierinātie karavīri neizveidos konfederāciju un atteiksies 
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pakļauties pavēlēm vai vienkārši nepametīs dienestu. karaspēkā 
netrūka arī iekšējas šķelšanās. kopš 1654. gada Lietuvas armija 
sadalījās divās atsevišķās divīzijās – lielhetmaņa (labā spārna) un 
lauka hetmaņa (kreisā spārna). izmantojot samuela komorovska 
nāvi, lielhetmanis pauls sapeha centās ar paša protežēto virsnieku 
palīdzību pakļaut sev vienības, kas ielenca bausku. kreisā spārna 
divīzijas patstāvību aizstāvēja karalis jans kazimirs un Lietuvas 
lielkanclers kšištofs pacs (Pac), kuri tās vadībā iecēla cilvēku, 
kas bija saistīts ar Lietuvas lielkņazistes vīnziņa (cześnik) mihala 
kazimira paca galmu. jaunais reģimentārs, kurš līdz šim nebija 
pildījis armijā nekādas svarīgas funkcijas, tomēr nejutās labi šajā 
lomā un ne vienmēr spēja tikt galā ar daudzajiem pienākumiem. 
tāpēc viņš vairākkārt paziņoja par vēlmi atkāpties no amata, pie-
dāvājot par savu pēcteci kņazu boguslavu radzivilu.26

saprotams, ka visi šie sarežģījumi negatīvi iespaidoja aplen-
kuma darbu intensitāti ap bausku, un decembrī tie faktiski tika 
apturēti. situāciju neatviegloja arī ziemas apstākļi, kā arī arvien 
lielākas grūtības apgādē ar pārtiku un ganībām zirgiem ilgsto-
šajā karadarbībā ļoti izpostītajā zemgalē. Lietuviešu bezdarbību 
savukārt centās izmantot bauskas zviedru garnizons, kurš ar 
pēkšņiem un biežiem pretuzbrukumiem ārpus mūriem mēģināja 
traucēt aplencējus. Lielākais pretuzbrukums notika 30. decembrī 
un noritēja sekmīgi, jo izdevās nogalināt sešus lietuviešu virsnie-
kus, kā arī daudzus kājnieku karavīrus.27

zināma atdzīvošanās lietuviešu karaspēka darbībā pie baus-
kas bija vērojama tikai 1660. gada janvārī. 9. janvārī beidzot kapi-
tulēja hercogistes galvaspilsēta jelgava, bet no šo pilsētu ielenkušā 
karaspēka palīgā bauskas aplencējiem nekavējoties tika nosūtīti 
150 kājnieku karavīri, dragūni un mortīra. 17. janvārī pie bauskas 
beidzot ieradās arī vairāki simti brandenburgas karavīru pulkveža 
georga fon šēneiha (von Schönaich) vadībā.28 šajā laikā notikušos 
diezgan nedrošos uzbrukuma mēģinājumus zviedru garnizons 
viegli atsita. nepiepildījās arī cerības, ka aizstāvjus izdosies pieru-
nāt kapitulēt sarunu ceļā. šādas cerības, šķiet, lietuviešiem deva 
jelgavas zviedru garnizona komandants Valentīns fon meiers  

bauska Žečpospolitas un zviedrijas kara laikā 1658.–1660. gadā 57



58

Latvijas vēstures institūta ŽurnāLs  ◆  2015 nr. 1 (94)

(von Meier), kurš “solīja arī bauskas [komandantu] atvest uz pa-
došanos” (“obiecał i bowskiego przywieść ad deditionem”). tomēr 
Didrihs fon esens kategoriski atteicās uzsākt sarunas, “izjuzdams 
kaunu par jelgavas komandanta kļūdu” (“zawstydziwszy się erroru 
mitawskiego commendanta”).29 kaut gan viņam nebija nekādu ce-
rību uz palīdzību no ārpuses (rīgā tolaik atradās ļoti nelielas vie-
nības, kuras baidījās doties uz Daugavas kreisajā krastā esošajām 
teritorijām), viņš plānoja turpināt aizsargāt bauskas pili, kas nu 
bija kļuvusi par pēdējo zviedru bastionu kurzemes un zemgales 
hercogistē.30

1660. gada februārī pie bauskas joprojām saglabājās pata stā-
voklis. Lietuvas karaspēks dzīvoja nometnē ļoti smagos materiā-
los apstākļos, turklāt iespaidu atstāja arī bargā ziema. pārtiku bija 
jāved no arvien tālākiem apgabaliem, aplaupot ne tikai zemga-
les un kurzemes, bet arī Lietuvas teritorijā esošā upitas apriņķa 
iedzī votājus. šādos apstākļos karavīru morālais stāvoklis nevarēja 
būt labs. izplatījās dezertēšana, bet kāda bada mocīta kājnieku un 
dragūnu vienība, it kā sastāvoša no piespiedu kārtā Lietuvas ar-
mijā iekļautiem zviedru gūstekņiem, pat aizbēga uz pili, kur vēl 
joprojām bijuši ievērojami pārtikas krājumi. nocietinājumu ap-
šaude nedeva nekādus rezultātus, jo “visvairāk granātu, kas tiek 
izšautas, paiet pilij garām, bet citas neaizlido līdz tai, visvairāk 
atduras upē” (“gdyż najwięcej granatów, które rzucają, zamek 
mijają, a drugie nie dolatują, w rzece się najwięcej opierają”), sa-
vukārt no mēģinājuma parakties zem nocietinājumiem, nespē-
jot pārvarēt akmens pamatni, uzbrucēji vispār atteicās. turpretī 
garnizona pretuzbrukumi joprojām lika sevi just – kārtējā tāda 
pretuzbrukuma laikā 12. februārī krita septiņi lietuvieši. tāpat 
aplenkuma lokam trūka ciešuma tik lielā mērā, ka bausku bez 
grūtībām sasniedza Duglasa no rīgas sūtītie kurjeri.31

redzot, ka ar blokādi vien zviedrus piespiest kapitulēt neizdo-
sies, februāra beigās mihals kazimirs pacs izlēma beidzot izdarīt 
vispārēju uzbrukumu. Viņa mērķis bija ne tik daudz cietokšņa 
tieša ieņemšana, cik aizstāvju nostājas “mīkstināšana”, lai pie-
spiestu tos uzsākt sarunas un, ja izdotos, padzītu tos no ārējiem 
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zemes nocietinājumiem uz pašu pili.32 Visbeidzot, pārvarot biržu 
komandanta karola karļika pretestību un arī atrisinot tehniskas 
dabas problēmas, izdevās atvest no biržiem smagāku artilēriju. 
Vispirms pie bauskas ieradās 17. februārī izsūtītie 24 un 12 mār-
ciņu lielgabali, kā arī 100 lielgabalu lādiņi, bet februāra beigās – 
vēl viens 12 mārciņu lielgabals un kārtējie 100 lādiņi.33 uzreiz pēc 
pirmā transporta ierašanās lietuvieši beidzot uzsāka stipru pils 
apšaudi. kā atzīmēja šo notikumu dalībnieks – karavīrs un at-
miņu autors jans Vladislavs počobuts-odļaņickis (Poczobut-Od-
lanicki), 20. februārī “mūsējie šāva no četrām pusēm no lielgaba-
liem un mortīrām, varenas granātas tika laistas cauru dienu, pat 
naktī viņi netika likti mierā” (“bili nasi ze czterech stron z dział i 
moździerzów, granaty potężne rzucano cały dzień, nawet i w nocy 
nie dawano im pokoju”).34 tomēr tas nedeva gaidīto rezultātu, bet 
28. februārī izdarītais uzbrukums beidzās ar apkaunojošu sakāvi. 
tā norise demonstrēja lietuviešu komandieru pilnīgu nekompe-
tenci un pieredzes trūkumu, ja ir runa par šāda veida operācijām. 
tika ziņots, ka kājnieki “nelabi zem pašas klints atvesti tika, no 
kurienes ne pretinieku trāpīt nevarēja, ne kalnā tikt augšā ne-
spēja” (“niedobrze pod samą skałę zaprowadzona była, spod któ-
rej ani nieprzyjaciela razić nie możono, ani na górę sposobu wniść 
nie było”). kopumā šajā dienā krita padsmit lietuvieši, it sevišķi 
bija jūtami zaudējumi starp virsniekiem, no kuriem veseli pieci 
krita (divi kapteiņi un trīs poručņiki), bet padsmit tika ievainoti 
ar lodēm.35

minētais notikums galīgi izšķīra lēmuma pieņemšanu – pār-
traukt aplenkumu. Lietuvieši vairs neizšķīrās izdarīt kārtējo uz-
brukumu, bet 8. martā, pēc vairāk nekā četrus mēnešus ilgas 
atrašanās pie bauskas, likvidēja nometni un aizgāja dienvidu 
virzienā, novietojoties nometnē netālajā kurzemes un Žemaiti-
jas pierobežā. Dažas dienas pirms tam uz biržiem bija nosūtīta 
artilērija. kopumā Lietuvas armijas zaudējumi kauju laikā tikai 
kājnieku vienībās veidoja simts un vēl padsmit karavīrus, to 
skaitā trīs kapteiņi. ļoti cietuši bija vietējie iedzīvotāji, saskaņā 
ar kāda lietuviešu karavīra liecību bauskas aplenkuma laikā  
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nomira ap 1200 vietējo zemnieku, vidēji apmēram 100–150 ne-
dēļā, bet apkārtējās teritorijas tika pilnībā izpostītas vairāku jūdžu 
plašumā.36 

augstu maksu par savu varonīgo pretošanos samaksāja arī 
zviedru garnizons. marta sākumā bauskā bija palikuši vairs tikai 
40 veseli karavīri, kuriem beidzās pulvera krājumi un kuri, kā viņi 
paši vēlāk izteicās, “pirmajā sadursmē, ja tāda vēl sekotu, kaut arī 
tas būtu ļoti nelabi un nesmuki, būtu padevušies” (“w pierwszej 
utarczce, kiedy by ją continuowali, chociaż bardzo ladajaka i nie-
porządna była, podać się mieli”).37

karadarbība, kas norisinājās pie bauskas no 1659. gada  
novembra līdz 1660. gada martam, skaidri parādīja, cik lielas grū-
tības 17. gadsimta otrajā pusē Lietuvas armijai sagādāja aplenk-
šanas darbība pēc rietumeiropas modeļa. pēc skaitliskā sastāva 
spēcīgs korpuss vairākus mēnešus nespēja salauzt ļoti neliela gar-
nizona pretestību. tiesa, tas bija veidots no pieredzējušiem un 
kaujās rūdītiem karavīriem, kā arī tika prasmīgi vadīts un bija 
atbilstoši apgādāts, taču aizstāvēja šim laikam jau novecojušus 
nocietinājumus, vienīgi nedaudz nostiprinātus ar zemes būvēm. 
Lietuviešiem trūka gan atbilstošas artilērijas, gan munīcijas,  
iekārtu, bet visvairāk – šādas karadarbības speciālistu. Virsnieku 
sastāvu šajā laikā veidoja lielākoties kavalērijas virsnieki, bieži 
vien pat talantīgi (kā, piemēram, kaut vai mihals kazimirs pacs), 
taču pilnīgi nespējīgi veikt metodiskas operācijas, kas prasīja kāj-
nieku, dragūnu un artilērijas izmantošanu.

tiesa, turpmākajos mēnešos lietuvieši joprojām mēģināja blo-
ķēt bauskas garnizonu, liedzot tam sakarus ar rīgu, taču šī rīcība 
nedeva nekādu rezultātu. jau marta vidū pili sasniedza zviedru 
kavalērijas vienība (60 zirgi), kas atveda pulvera un lielgabalu 
ložu krājumus.38 

galu galā bauska palika pretinieka rokās līdz pat miera sa-
runu nobeigumam olivā. šeit jāpiezīmē, ka līdz kara beigām, 
neskaitot bausku, zviedriem izdevās noturēt savās rokās vēl tikai 
divas pilsētas, abas prūsijā – malborku un elblongu. 3. maijā no-
tikusī miera parakstīšana vēl nenozīmēja automātisku bauskas 
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piederības jautājuma noregulējumu. saprotams, ka teorētiski tai 
bija uzreiz jāatgriežas jēkaba ketlera jurisdikcijā. taču to nevēlē-
jās pieļaut Lietuvas lielkanclers kšištofs pacs, kurš ar karaļa jana 
kazimira piekrišanu vēlējās paturēt pili kā ķīlu par to naudu, ko 
hercogs it kā viņam daudz agrāk bija solījis par kurzemes inte-
rešu aizstāvēšanu sarunu laikā olivā. tāpēc viņš deva rīkojumu 
novietot bauskā sev uzticamus cilvēkus (no sava brālēna mihala 
kazimira paca pakļautajiem): “tādiem, kuri ne Viļņas vojevo-
dam, ne kurzemes hercogam bez skaidras Viņa augstības ka-
raļa un manas ziņas neatdotu šo cietoksni” (“takimi, którzy by 
ani panu wojewodzie wileńskiemu, ani księciu kurlandskiemu bez 
wyraźnego Króla JM rozkazania i bez mojej wiadomości nie od-
dali tej fortecy”). turklāt viņš pamatoti uzskatīja, ka kurzemnieku  
rīcībā nav pietiekami daudz spēku, lai nodrošinātu pili pret iespē-
jamu maskavijas karaspēka uzbrukumu, jo tas pēdējā laikā bija 
ievērojami aktivizējis savu darbību, uzbrūkot arī zemgalei.39 

tomēr minētā plāna realizācija sastapās ar virkni problēmu. 
Lai gan saskaņā ar miera līgumu zviedriem bija jāatstāj pils vēlā-
kais divu nedēļu laikā (kaut tika minēti arī īsāki termiņi), sarunas 
par garnizona evakuāciju ievilkās ilgāk par diviem mēnešiem.40 
roberts Duglass sākotnēji attaisnojās, ka viņam nav attiecīgu 
rīkojumu, bet pēc tam pastāvīgi meklēja dažādus šķēršļus, kas 
parasti saistījās ar cietokšņa tehniskas dabas nodošanas pro-
blēmām.41 tajā pašā laikā zviedri veda sarunas ar jēkaba ketlera 
ierēdņiem. kad 16. jūlijā pilī bija jāienāk lietuviešu garnizonam 
maceja gosevska pulka dragūnu virsnieka jana Lemkina (Lem-
kin) vadībā (viņu bija paredzēts iecelt par bauskas komandantu), 
vienlaikus ieradās divas kurzemes hercogistes dragūnu vienības 
no jana Lībeka (Lübeck) pulka, kuras grasījās pārņemt pilsētu 
hercoga jēkaba vārdā.42 

galīgu vienošanos parakstīja dienu vēlāk. Virspadomnieks 
Vilhelms fon rummels (von Rummel) kurzemes un zemgales 
hercogistes vārdā garantēja, ka apmaiņā pret pils nodošanu ket-
leram un lietuviešu karaspēka atkāpšanos kšištofs pacs saņems 
10 000 zlotu, kurus tam bija jāizmaksā 8 dienas pirms tuvākajiem  
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ziemassvētkiem.43 kopumā tomēr kurzemes saistības pret kanc-
leru bija divkārt lielākas – 20 000 zlotu, turklāt pēdējā šīs summas 
daļa (1000 zlotu) tika izmaksāta vēl līdz 1664. gada janvārim.44 
tomēr bauskas jautājums beidzot bija atrisināts. pēc gandrīz divu 
gadu pārtraukuma pils atkal atgriezās jēkaba ketlera valdījumā, bet 
zviedru karavīru vietu ieņēma hercoga garnizons, par kura koman-
dieri drīzumā tika iecelts johans sīgmunds fon Lēbels (von Löbel).45

Visbeidzot jāpiebilst, ka ne mazākas problēmas hercogam bija 
ar savas galvaspilsētas – jelgavas atgūšanu. jo ilgāku laiku pieeju 
pilsētai pēc paula sapehas rīkojuma hercogam liedza lietuviešu 
garnizona komandieris no lielhetmaņa divīzijas – pulkvedis egi-
diuss brēmers (Bremer).46 Viņš atkāpās tikai 1660. gada augusta 
beigās, kad bija izdoti stingri paša karaļa universāli (rīkojumi) un 
notika jana kazimira atsūtītā komisāra – brestas vojevodas kazi-
mira Ludvika jevlaševska (Jewłaszewski) iejaukšanās.47 pirms jel-
gavas atstāšanas brēmers vēl sagādāja virkni zaudējumu iedzīvotā-
jiem, ko vēlāk oficiāli aprēķināja vismaz 6000 zlotu apmērā, kaut 
arī cietušo celtajās sūdzībās runa bija par daudz lielāku summu.48 

sarežģītie bauskas pils likteņi 1658.–1660. gadā ļoti skaidri pa-
rāda, cik traģisks bija kurzemes un zemgales hercogistes stāvok-
lis otrā ziemeļu kara laikā, savstarpēji par ietekmi baltijas jūras 
reģionā cīnoties trim lielvalstīm – zviedrijai, maskavas valstij un 
poļu–lietuviešu Žečpospolitai. neraugoties uz prasmīgo lavierē-
šanu starptautiskā politikā, kā arī konsekventu neitralitātes po-
litiku minētajā konfliktā, hercogam jēkabam ketleram galu galā 
neizdevās nosargāt savu nelielo valsti no militāras agresijas un 
lieliem postījumiem. izmantojot bauskas pils piemēru, ļoti labi 
redzams, ka hercogistes finanšu krājumi un mobilizācijas iespē jas 
aplūkojamajā laika periodā bija izteikti par mazu, lai spētu aiz-
sargāties pret svešu iebrukumu, bet novecojušās fortifikācijas vēl 
krustnešu laikos celtajās pilīs, tikai daļēji nostiprinātas ar moder-
nākiem zemes nocietinājumiem, nevarēja būt nozīmīgs šķērslis 
modernai armijai, kādas bija zviedru vienības. 

no poļu valodas tulkojis Ēriks Jēkabsons 
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boWsk During tHe War betWeen  
poLisH-LitHuanian commonWeaLtH anD 

sWeDen in 1658–1660
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Warsaw. 
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this article seeks the answers to such questions as, e.g. what was the si-
tuation of the small Duchy of courland and semigallia in the face of big 
international conflicts in this part of europe in the early modern period? 
What kind of policy prince jacob kettler tried to implement during the se-
cond northern War, the war between polish-Lithuanian commonwealth 
and sweden in 1655–1660 and what price the state and the population paid 
for it? What was the condition of courland military and their fortifications 
during that time? 
all these questions could be answered upon investigating the history of 
bowsk, one of the main cities of the Duchy in 1658–1660, when the terri-
tory of semigallia was the scene of fierce military battles between swedish 
and Lithuanian forces, while local population was generally not only passive 
observers, but the main victims.

Key words: polish-Lithuanian commonwealth, sweden, second northern 
War, Duchy of courland and semigallia, bowsk, jacob kettler.

summary

the subject of this article is the history of bowsk (bauska), one 
of the main cities of the Duchy of courland and semigallia during 
the war between polish-Lithuanian commonwealth and sweden, the  
so-called second northern War. During this conflict courland’s prince 
jacob kettler, who was a vassal to polish-Lithuanian state, initially 
took a middle course between waring powers and kept neutrality. at 
the end this tactic was not successful and did not prevent his country 
from swedish intervention and takeover in october 1658. bowsk is a 
good example how weak the Duchy of courland and semigallia was 
in confrontation with the powerful neighbours.
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bowsk castle, despite good defensive location and partially mo-
dernized fortifications, but lacking proper defensive crew, without a 
fight capitulated to swedes on 12 october 1658. the commanding 
officer, colonel Wilhelm korff, earlier having served over 30 years as 
an officer in the Lithuanian army, was accused of betrayal and sen-
tenced to death at the Diet in Warsaw in 1659, but the sentence was 
not carried out. 

However, the experienced swedish soldiers took advantage of the 
defensive possibilities of bowsk and more than four months (from 
october 1659 till march 1660) successfully defended the castle from 
the Lithuanian army.

However, the highest price was paid by the Latvian population, 
who perished during the conflict in large numbers and the environs 
of bowsk were devastated in the radius of several kilometres.

this article deals also with the history of bowsk after the end 
of the war of 1660. jacob kettler had big problems with taking the 
city back, because the swedish garrison did not want to vacate it and 
the Lithuanians wanted to take the castle as a barter for defending 
courland’s interests during the peace negotiations in oliva.

bauska Žečpospolitas un zviedrijas kara laikā 1658.–1660. gadā




