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Tulkojums
[153. lp.] Valdniekam, caram un lielkņazam Aleksejam Mihailovičam,16  vi-

sas Lielās un Mazās, un Baltās Krievijas patvaldniekam,17  tavs kalps Bogdaško 
Ņekļudovs18  klanās līdz zemei.
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3. att. Atzīmes Dinaburgas vojevodas 
B. Ņekļudova ziņojumā caram Aleksejam 
Mihailovičam. KVSAA, 210. f., Novgoro-
das galds, 148. st., 153. lp. otra puse.

Pēc manis, tava kalpa, atbraukšanas uz Borisogļebovu19  pērnējā, valdniek,20  
173. gadā, marta 24. datumā21  es, tavs kalps, aprīļa 14. datumā22  rakstīju tev, 
lielajam  valdniekam,  caram un  lielkņazam Aleksejam Mihailovičam,  visas 
Lielās un Mazās, un Baltās Krievijas patvaldniekam, par pilsētas lietu,23  par 
sagrautajām vietām. Jo, neuzcēluši, valdniek, pilsētu,24  tajā glabāt tavu, lielā 
valdnieka, mantu25  un taviem, lielā valdnieka, karakalpiem26  sēdēt aplenkumā 
nav  iespējams.  Bet  cik  daudz  sagrauto  vietu  un  cik  asu27   garumā  pilsētas 
nocietinājumi  būtu  jāuzceļ,  par  to  es,  tavs  kalps,  tev,  lielajam valdniekam, 
rakstīju savā ziņojumā.28  Un pēc iepriekš minētā datuma, valdniek, tajā pašā 



pērnējā gadā, jūlija 16. datumā,29  es, tavs kalps, rakstīju arī citos datumos tev, 
lielajam valdniekam, caram un lielkņazam Aleksejam Mihailovičam, visas Lielās 
un Mazās, un Baltās Krievijas patvaldniekam, par to pašu pilsētas lietu un par 
Opočkas ciema30  Donas kazaku31  (kuri bija kopā ar mani, tavu kalpu, aizsūtīti 
no Pleskavas pēc taviem, lielā valdnieka, labības krājumiem32 ) patvaļu. Jo viņu 
patvaļas dēļ  tava,  lielā valdnieka, muita,  [ko  iekasē] no braucošajiem garām 
tirgoņiem, no Daugavas uz  tavu,  lielā  valdnieka,  kasi  netika  laista  Lietuvas 
[kara] ļaužu pretdarbības dēļ. Bet tie, valdniek, Donas kazaki, [nomainīšanas] 
termiņu nesagaidījuši, pilsētu un karogu atstājuši, ar atamanu33  un trijiem jesau-
liem34  no Borisogļebovas patvaļīgi aizgāja bez atļaujas35. Arī [rakstīju] par tavu, 
lielā valdnieka, karakalpu skaita palielināšanu pilsētas lietai, un par dienestā 
trūkstošajiem,36  bēguļojošajiem zaldātiem, kas bija atsūtīti [uz Borisogļebovu]. 
Bet  viņi,  [154. lp.]  aizmirsuši Dievu un  tavu,  lielā  valdnieka,  zvērestu,37   no 
Borisogļebskas aizbēga. Daudzi zaldātu ierindas38  priekšnieki,39  pametuši pilsētu, 
pār pilsētas mūri aizgāja. Un tie [priekšnieki] no Pleskavas un no pulkiem nebija 
atsūtīti [atpakaļ].
Un ziņojumi, valdniek, bija iesniegti Dienesta prikazā40  un tavu, lielā vald-

nieka, Slepeno lietu prikazā.41  Un pēc tiem manējiem, tava kalpa, ziņojumiem 
nekāda  tava,  lielā  valdnieka,  ukaza42  man,  tavam kalpam, nebija.  Bet  pērn, 
173. gadā, kopš marta 24. datuma es, tavs kalps, uz Pleskavu rakstīju vairākkārt. 
Un man, tavam kalpam, ukaza un to, bēguļojošo, zaldātu atsūtīšanas [nebija], kā 
arī par pilsētas [nocietinājumu] celtniecību nekāda ukaza taču nebija. Bet tavā, 
lielā valdnieka, rakstā43  (kurš pērn, 173. gada marta 24. datumā bija atsūtīts 
man, tavam kalpam) ir norādīts, ka par jebkurām tavām, lielā valdnieka, pilsētas 
lietām man jāraksta uz Pleskavu.44 

Un  šajā,  174. gadā,  septembra  2. dienā,45   pēc  savas  atkāpšanās  no 
Borisogļebovas  apkaimes,  tavs,  valdniek,  bajārs46   un  vojevoda  kņazs  Ivans 
Andrejevičs Hovanskis47  ar dienesta biedriem atstāja Borisogļebskā tavus, lielā 
valdnieka, karakalpus pielikšanai klāt Borisogļebskas vecajiem zaldātiem, kuri, 
pēc zaldātu bēgšanas, palikuši Borisogļebskā: pielikšanai klāt kājniekiem [atstāja] 
Lucku ciema48  Donas kazakus, pēc saraksta – simt divdesmit trīs cilvēkus. Un 
no tā, valdniek, skaita uz skati Borisogļebskā neieradās un vēlāk, valdniek, pēc 
nedaudzām dienām aizbēga; un no tā Donas kazaku skaita dienestā trūkst un 
bēguļo astoņpadsmit cilvēku. Oloņecas49  zaldātu [bija] simts cilvēku. Un no tā, 
valdniek, skaita dažādos datumos aizbēga trīsdesmit viens cilvēks.50 

Un  pēc,  valdniek,  tava,  valdnieka,  bajāra  un  vojevodas,  kņaza  Ivana 
Andrejeviča Hovanska ar dienesta biedriem atkāpšanās, kopš septembra 7. da-
tuma,51  lietuvieši, hetmanis Mihails Pacs52  ar daudziem pienākušiem pulkiem, 
Borisogļebovu  aplenca. No  pilsētas,  valdniek  [..].53   Kopš  septembra  iepriekš 
minētā datuma līdz novembra 12. datumam54  pilsēta ir lietuviešu pulku aplenkta. 
No pilsētas pēc malkas [lietuvieši] neizlaidīs. Un visi ceļi, valdniek, uz tavām, 
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lielā valdnieka, pilsētām, uz Krievijas zemēm, ir [lietuviešu] ieņemtas. Bet par 
izpalīdzēšanu es, tavs kalps, rakstīju uz pulkiem, bajāram un vojevodam, kņazam 
Ivanam Andrejevičam Hovanskim ar dienesta biedriem. [155. lp.] Un līdz šim, 
valdniek, datumam izpalīdzēšanas man nebija.
Un  pie  Borisogļebskas,  valdniek,  pilsētas,  Daugavas  upmalā,  augšpus 

pilsētas,  Kurzemes  pusē55   pie  Laucesas  grīvas,  tiem  lietuviešu  pulkiem  ir 
uzcelta zemes pilsētiņa,56  ceturtdaļversts57  attālumā no pilsētas. Te ir gan daudzi 
kājnieki, gan jātnieki, gan arī artilērija. Un pie pilsētas, jel, valdniek, Daugavas 
upmalā Kurzemes pusē, iepretim pilsētai, ir tuvējie ierakumi pret upi. Un lejup, 
valdniek, pa Daugavas upi, piecu verstu attālumā no pilsētas, Daugavas upmalā 
ir uzcelta cita zemes pilsētiņa. Un tajā ir to pašu lietuviešu pulku kājnieki. Arī 
Borisogļebskas, valdniek, pagastus58  un Daugavas upes ceļu [lietuvieši] atņēmuši, 
bet tirgoņus un [Borisogļebskas] apriņķa pagastu zemniekus uz pilsētu nelaidīs. 
Un tās, valdniek, viņu, lietuviešu, atnākšanas un aplenkuma stāvokļa dēļ pilsētai 
un taviem, lielā valdnieka, karakalpiem ir lielā apspiešana. Un pēc malkas izejas 
no pilsētas nav. Bet pats hetmanis ar lielām vezumu rindām stāvēja desmit verstu 
attālumā no pilsētas. Un novembra, valdniek, 8. datumā59  nocietinājis, valdniek, 
tās divas pilsētiņas, kuras bija uzceltas tavas, valdnieka, pilsētas un karakalpu 
apspiešanai,  hetmanis Mihails  Pacs  atkāpās  uz  Lietuvas  vietām.  Bet  tajās, 
valdniek, iepriekš minētajās divās pilsētiņās un ierakumos ir atstāti aplencēji,60  
kājnieki un jātnieki. Bet uz kurām, valdniek, vietām atkāpās hetmanis Mihails 
Pacs, un līdz šim laikam par to, valdniek, Borisogļebskā man, tavam kalpam, 
nav zināms viņu [lietuviešu] spēcīgā aplenkuma dēļ.
Bet tavi, lielā valdnieka, karakalpi grimuši trūkumā. Kas bija savākts tavā, 

lielā  valdnieka,  naudas  kasē,  tad  to  izmaksāja  priekšniekiem  un  ierindas 
zaldātiem uz mēnešalgas61  rēķina tavu, lielā valdnieka, karakalpu trūcības dēļ. 
Bet daudzos, valdniek, mēnešos mēnešalga naudā viņiem netika izmaksāta. Un 
par to, atnākuši vojevodas kancelejā,62  [viņi] žēlojas63  tev, lielajam valdniekam, 
caram un lielkņazam Aleksejam Mihailovičam, visas Lielās un Mazās, un Baltās 
Krievijas patvaldniekam, par naudas algu. Bet man, tavam kalpam, nav ko viņiem 
dot – tava, lielā valdnieka, [156. lp.] ukaza un naudas kases atsūtīšanas man, 
tavam kalpam, uz Borisogļebovu nebija.
Bet pērnējā, valdniek, gadā64  no Pleskavas atsūtītos labības krājumus apēd. 

Bet, valdniek, pēc tava, lielā valdnieka, ukaza es, tavs kalps, no braucošajiem 
garām  tirgoņiem  savācu  nelielu  daudzumu  labības  krājumu.  Bet  tava,  lielā 
valdnieka, bajāra un vojevodas, kņaza Ivana Andrejeviča Hovanska ar dienesta 
biedriem sūtījumi no Drujas – atsūtītas Maskavas mērā65  trīssimt piecdesmit četas 
(četvertes)66  ar osminu67   jēlmalto rudzu. Un kopš septembra, valdniek, 1. da-
tuma68  [rudzus] izdalīja karakalpiem uz mēnešalgas rēķina. Un tagad, valdniek, 
Borisogļebskā labības krājumu atlikumā nav daudz, [pietiks] līdz janvārim. Bet 
[pie labības krājumiem] bija, valdniek, jāpieliek no apkārtējām vietām – pagas-
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tiem, kuri pieder Borisogļebskai. Un ļaužu trūkuma dēļ, valdniek, lietuviešu pulku 
karadarbības dēļ nav kam [labības krājumus] vākt no tuvākajām vietām (kuras, 
valdniek, bija pie rokas) [pie/aiz] Lietuvas robežām. Jo pret daudziem maniem, 
tava kalpa, ziņojumiem karakalpi pielikšanai klāt [garnizonam] un bēguļojošie 
Borisogļebskas zaldāti nav atsūtīti  laikus. Un  tā, valdniek, kavēšanās nebija 
manas, tava kalpa, vainas dēļ. Par to tev, lielajam valdniekam, lai Dievs Kungs 
paziņo. Bet turpmāk, valdniek, pilsētā labības krājumus nav kur ņemt. Visas, 
valdniek, apkārtējās vietas, no kurām tavai, lielā valdnieka, pilsētai bija lielā 
palīdzība un uz kurām tavi, lielā valdnieka, karakalpi iedzīvojās, ir izpostītas līdz 
galam.69  Un bez labības krājumu, valdniek, atsūtīšanas ar janvāra pirmo datumu 
turpmāk taviem, lielā valdnieka, karakalpiem nebūs, no kā pārtikt.
Bet  uz  Pleskavu,  valdniek,  bajāram  un  vojevodam,  kņazam  Ivanam 

Andrejevičam Hovanskim ar dienesta biedriem es, tavs kalps, rakstīju novem-
bra 11. datumā70  par labības krājumu un naudas kases atsūtīšanu. Bet vai tiks, 
valdniek, atsūtīts bez tava, lielā valdnieka, ukaza, man, tavam kalpam, par to 
nekas nav zināms. Bet tie, valdniek, tavi, lielā valdnieka, karakalpi, aplenktie 
Borisogļebskas  ļaudis –  tagad viņiem  ir pienācis  lielās  trūcības  laiks. Bet es, 
tavs kalps, baidos, valdniek, no to tavu, lielā valdnieka, karakalpu līdzšinējās 
patvaļas, kad pagājušajos gados [tie] vecie zaldāti, divi pulki, atstājuši pilsētu 
un priekšniekus, nesagaidījuši tavu, lielā valdnieka, ukazu un sevis atlaišanas, 
no kādreizējās Carēvičevas pilsētas71  aizgāja iztikas [trūkuma] dēļ.
Un  iepriekš minētajos,  valdniek,  [157. lp.]  datumos  es,  tavs  kalps,  par  to 

rakstīju tev, lielajam valdniekam, caram un lielkņazam Aleksejam Mihailovičam, 
visas  Lielās un Mazās,  un Baltās Krievijas  patvaldniekam. Un  ziņojumi  tika 
iesniegti Dienesta prikazā un tavu, lielā valdnieka, Slepeno lietu prikazā. Un līdz 
šim datumam tavas, lielā valdnieka, naudas kases atsūtīšanas uz Borisogļebovu 
nebija.
Bail,  valdniek, man,  tavam kalpam,  lai,  nepārcietuši  vajadzīgo  laiku  un 

tagadējās  aukstās  dienas,  [karakalpi]  tavu,  lielā  valdnieka,  pilsētu  un  kasi 
ienaidniekiem, lietuviešu pulku karaspēkiem, neatdotu, bet tev, lielajam vald-
niekam, [manas] nepiesardzības dēļ nebūtu dusmu72  uz mani, tavu kalpu. Un 
nāvi, valdniek, man, tavam kalpam, pēc tava, lielā valdnieka, ukaza pieņemt 
debesu dāvanas vietā. Bet biedē ienaidnieku gūsts.
No Borisogļebovas, valdniek, es, tavs kalps, aizsūtīju pie tevis, lielā valdnieka, 

cara un lielkņaza Alekseja Mihailoviča, visas Lielās un Mazās, un Baltās Krievijas 
patvaldnieka, kājnieku, zaldātu ierindas kapteini73  Mihailu Kočanovski. Un par 
to [visu] tev, lielajam valdniekam, lai būtu zināms no šī mana, tava kalpa, raksta 
un no vēstneša izjautāšanas. Bet kopš, valdniek, pirmajām dienām, kad lietuviešu 
pulki Borisogļebovas pilsētu aplenkuši, [es] tev, lielajam valdniekam, rakstīju 
un  [vēstnešus]  daudzkārt  sūtīju. Un  caurbraukšanas nebija:  daudzi  vēstneši 
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