
72 pārsla pētersone

vēsture
Pārsla Pētersone

lielstraupes pils un citu vidzemes muižu 
dedzināšana 1905. gadā 

raksts vēsta par 1905. gada notikumiem lielstraupē un pils dedzināšanu decembra sākumā. 
pētījumu veikt pamudināja Cēsu vēstures un mākslas muzejā saglabātās lielstraupes iedzīvotāja 
un notikumu līdzdalībnieka eduarda Inzuļa 1955. gadā rakstītās atmiņas, kur vairāki autora 
apgalvojumi likās šaubīgi. Izmantojot arhīva dokumentus, iztirzāti dedzināšanas apstākļi, 
vietējo iedzīvotāju rīcība un vainīgo meklēšanas process. pētījumā noskaidrots, ka vairākas 
rīgas, Cēsu un Valmieras apriņķa muižas izpostīja viena un tā pati cilvēku grupa. 
Atslēgvārdi: lielstraupe, barons Johans fon rozens (Rosen), 1905. gada revolūcija, muižu 
dedzināšana, arhitekts Vilhelms Bokslafs (Bockslaff).

1905. gada revolūcijas procesa pilnīgākai izpratnei kalpo atsevišķu lokālu 
situāciju izpēte. lielstraupes pilsmuižas notikumu raksturs un mērķi iekļaujas 
revolūcijas kopējās norisēs. 

lielstraupes pils ir viens no gleznainākajiem latvijas arhitektūras un 
kultūras pieminekļiem, ugunsgrēku postītajā un būtiski pārbūvētajā ēkā vēl 
atrodamas 1263. gadā būvētās sākotnējās celtnes konstrukcijas. Jau 14. gadsimta 
vidū šeit saimniekoja Voldemārs fon rozens, viņam piederēja arī Mazstraupe, 
stalbe, auciems, raiskums, Dikļi un augstroze. 17. gadsimta sākumā zviedru 
valdība, sodot par kalpošanu poļu dienestā, fon rozenu dzimtai pili atņēma. 
pēc vairākiem gadsimtiem – 1857. gadā – ģimene seno īpašumu atguva, un 
pēdējais tās loceklis, kam lielstraupes pils piederēja līdz 1939. gada izceļošanai, 
bija 3. Valsts domes deputāts barons Johans (Hanss) oto fon rozens (Rosen; 
1870–1945).1 saimniekot muižā viņš sāka pēc vecāku nāves, no 1894. gada 
pavasara vēl kā vecāsmātes aleksadrines Kīzilas (Kiesiel) pilnvarotā persona, 
bet pēc viņas nāves 1905. gadā kļuva par pilntiesīgu īpašnieku.  
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Barons Johans fon rozens aktīvi darbojās Vidzemes muižniecības 
organizācijās: 1899. gadā viņu ievēlēja par rīgas–Valmieras apriņķa landtāga 
deputātu, konventa locekli un apriņķa deputātu kameras vadītāju. līdztekus 
darbam bruņniecības konventā deputāts pārzināja rīgas apriņķa šoseju 
un tiltu būvi, pārraudzīja jauniesaucamo komisiju un veica vairākus citus 
bruņniecības uzdevumus. 1907. gada rudenī baronu ievēlēja Krievijas 3. Valsts 
domē, viņš pārstāvēja Vidzemes lielgruntnieku intereses.2    

1905. gada revolūcijas notikumi negatīvi ietekmēja lielstraupes muižas 
un tās īpašnieka privāto dzīvi. Krietni vēlāk, 1926. gadā, barona Johana  
fon rozena rakstītajās atmiņās lasāms, ka “revolucionāra kustība izpaudās 
kā muižu īpašnieku, mācītāju un ierēdņu nogalināšana, bieža dievkalpojumu 
traucēšana, organizētas demonstrācijas pret caru u.tml. laukos sociālistisko 
partiju vadībā ar proklamācijām un mītiņiem izplatīja pret valsti un baznīcu 
vērstas idejas. Mēs toreiz izveidojām pašaizsardzības spēkus, regulāri 
apsargājām arī straupes baznīcu. 1905. gada vasarā vētra šeit vēl nebija 
atnākusi, tomēr kādu svētdienu, kad no Vidrižiem atnesa ziņu par bruņotu 
uzbrukumu kapusvētku laikā, es lūdzu un saņēmu apsardzei karaspēku. 
revolucionārā kustība aktīvi izplatījās arī pastā un dzelzceļa sistēmā. [..] es 
tajā laikā tieši biju rīgā un piedalījos rekrūšu iesaukšanā: te nebija nekādas 
disciplīnas, tādēļ uzdevumu varēju izpildīt tikai ar lielām pūlēm. rudenī 
uz laukiem jau kļuva mierīgāk, taču novembra beigās notika vairākas 
dedzināšanas. saskaņā ar politisko mērķi – mazināt muižnieku ietekmi 
laukos – visvairāk cieta kungu dzīvojamās mājas. laikā, kad es ar savu 
ģimeni bruņniecības konventa laikā uzturējos rīgā, kāda nītaures zemnieka 
vadīta laupītāju banda aizdedzināja arī lielstraupes pili. [..] laukos valdības 
vara bija pilnīgi paralizēta, revolucionāru rokās bija arī dzelzceļš. rīgā, 
kur patvērās atbēguši dienvidu Vidzemes muižu īpašnieki un mācītāji ar 
ģimenēm, kārtība saglabājās, tikai pateicoties bailēm no vācu pašaizsardzības 
spēkiem. tad pēdējā brīdī ieradās gvardes karaspēks no pēterburgas, uzsāka 
soda ekspedīcijas un atjaunoja kārtību.”3 

Jādomā, padomju propagandas ietekmē pēc otrā pasaules kara 
par lielstraupes pils dedzināšanas apstākļiem un iemesliem izplatījās 
dažādas īpašnieku apmelojošas baumas, kam par informācijas avotu, 
iespējams, kalpoja Cēsu vēstures un mākslas muzeja fondos saglabājušās  
1955. gadā rakstītas lielstraupes pagasta vietējā iedzīvotāja eduarda Inzuļa 
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atmiņas. 2007. gadā tās publicēja guna rukšāne, pievienojot komentāru, 
ka “dažādas versijas klīst par šo ugunsnelaimi, jo tieši pirms tam pils ēkas 
tiek apdrošinātas par lielu naudas summu”4. atmiņās, pielāgojoties tā laika 
ideoloģijai, autors uzsvēris savu klātbūtni un līdzdalību pils dedzināšanā: 
būdams jauns kalēja māceklis, pildījis muižkunga Katlapa rīkojumu un nesis 
uz dedzināt paredzēto celtni spaiņus ar petroleju. par to, ka īpašnieks it kā 
savlaicīgi gatavojies ugunsgrēkam, liecina apstāklis, ka barons rozens visas 
mēbeles no pils jau vasarā aizvedis uz rīgu un vidējais stāvs, kurā dzīvojusi 
ģimene, bijis galīgi tukšs. par notikumiem dedzināšanas dienā lasāms, ka 
īsi pirms ziemassvētkiem no līgatnes ir atbraukuši trīs labi ģērbušies jauni 
kungi un kādu laiku sarunājušies ar muižkungu Katlapu.5 tad visi četri 
apstaigājusi muižas ēkas un nolēmuši, ka pils, Kalna krogs un blakus tam 
stāvošā divstāvu koka māja jādedzina. uzzinājuši par lēmumu, ieradušies 
lielstraupes rīcības komitejas locekļi – students Irbītis un draudzes skolas 
palīgskolotājs Kāpostiņš. Viņi piekrituši pils dedzināšanai, bet iebilduši pret 
kroga postīšanu, jo tā koka virsbūve izīrēta straupes biedrībai; neesot ļāvuši 
dedzināt arī koka māju blakus krogam, jo uz kurieni gan lai ziemas salā ietu 
tās iedzīvotāji. atmiņu autors par līdzdalību dedzināšanā kopā ar vēl četriem 
jaunekļiem apcietināts, piecus mēnešus turēts arestā Valmieras cietumā, līdz 
notikusi tiesa, kas katram piesprieda 50 rīkstu.

Izvirzītajiem apvainojumiem nav grūti rast pretargumentus. Muižas ēku 
apdrošināšana 1905. gadā bija saistīta ar īpašnieku maiņu: veicis īpašuma 
koroborāciju, barons Johans von rozens muižas ēkas apdrošināja atbilstoši 
taksācijas vērtībai. Viegli izskaidrojams arī apgalvojums par mēbeļu 
aizvešanu, ja vien tas atbilst patiesībai, – kopš 1905. gada vasaras barona 
Johana fon rozena ģimene, tāpat kā vairākums citu muižu īpašnieku, lai 
paglābtos no nemierniekiem, dzīvoja rīgā. pilnīgi ticams, ka daļa mēbeļu 
paņemta līdzi, bet daļu pārveda uz jauno, 1898. gadā celto villu, kas atradās 
no Mazstraupes riebiņu kroga īpašnieka nopirktajā gruntsgabalā. 

pilnīgāku un ievērojami patiesāku informāciju par 1905. gada notikumiem 
lielstraupē un eduarda Inzuļa līdzdalību tajos var gūt no latvijas nacionālā 
arhīva latvijas Valsts vēstures arhīvā saglabātajiem rīgas apgabaltiesas 
prokurora dokumentiem, jo vienlaikus ar citu Vidzemes muižu dedzināšanas 
apstākļu izmeklēšanu šīs iestādes uzdevums bija noskaidrot lielstraupes 
muižas notikumu secību un dalībniekus.6 
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Izmeklēšanas lietā lasāms, ka viens no pirmajiem ziņu par naktī uz  
9. decembri nodedzināto baronam rozenam piederošo lielstraupes muižas 
pili nākamajā dienā saņēma Valmieras apriņķa policijas uradņiks teodors 
Krastiņš: ēku nodedzinājuši nepazīstami ļaundari, kuri iepriekšējā vakarā ar 
vairākiem zirgiem no līgatnes puses atbraukuši uz lielstraupi. Viņi muižas 
pārvaldniekam Hansam Katlapam, kā arī citiem klātesošiem paziņojuši, ka 
pildot sociāldemokrātu uzdevumu nodedzināt pili un to arī izdarīšot. 

uradņiks tajā pašā dienā devās uz muižu. Vietas apskates protokolā fiksēts, 
ka muižas pils, mūra celtne uz mūra pamatiem, nodegusi pilnībā, palikuši 
vien pelni un stipri apdegušas sienas. nekavējoties nopratināja kalpotājus, 
pirmo iztaujāja muižas pārvaldnieku 31 gadu veco zemnieku no Kurzemes 
guberņas aizputes apriņķa Hansu Katlapu. Viņš stāstīja, ka iepriekšējā dienā, 
t. i., 8. decembrī, ap plkst. 4 pēcpusdienā lielstraupes muižā no līgatnes 
puses iebrauca pajūgi ar desmit bruņotām personām, kas devās uz kantori un 
pieprasīja izsniegt ieročus. Katlaps viņiem paskaidroja, ka jau pirms dažām 
dienām nepazīstamas personas, kuras sevi dēvēja par sociālistiem, visus 
ieročus lielstraupes iedzīvotājiem atņēma. tad atbraucēji lika parādīt, kur 
atrodas telefona aparāti. Katlaps norādīja, ka telefons ir ierīkots muižas pilī un 

1905. gada 9. decembra vakarā nodedzinātā lielstraupes pils
Attēli no: �ivlands �erst�rte �c�l�sser�ivlands �erst�rte �c�l�sser. 2. T�eil. Riga: Ernst Plate, 1906. �. 30
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doktorātā. apspriedušies savā starpā, nepazīstamie pavēlēja sagatavot viņiem 
vakariņas, bet paši devās muižas pils un 100 m attālā doktorāta virzienā. par 
ierašanās mērķi nepazīstamie pārvaldniekam neko nav paskaidrojuši, vien 
teikuši, ka drīz būšot atpakaļ. pēc apmēram pusstundas viņi atgriezās, lai 
vakariņotu. Maltītes laikā tie paziņoja, ka ir nolēmuši nodedzināt muižas pili, 
kā arī pieprasīja no Katlapa apsolījumu par šo nolūku nevienam neteikt un 
neaicināt papildspēkus. Katlaps aiz bailēm prasībām piekrita. pēc vakariņām 
viņi lika parādīt muižas pils iekštelpas, pēc tam – sagādāt petroleju. Katlaps 
atļāva paņemt petrolejas mucu, kas aizvesta uz pili. Viņš ir bijis ļoti nobijies 
un sajutis dzīvības briesmas. no kurienes nepazīstamie atbraukuši un kādi 
ir viņu uzvārdi, Katlaps nav jautājis. Mugurā viņiem bija zemnieku drēbes, 
dažiem uz acīm zilas brilles. Kā pils aizdedzināta, Katlaps nav redzējis, jo tajā 
brīdī devies uz tuvējo blakusmāju palīdzēt glābt akcīzes kalpotāja neimaņa 
mantas. pēc ugunsgrēka ļaundari pieprasīja pārvaldniekam zirgus, lai dotos 
tālāk, nepasakot, uz kurieni. saņēmuši zirgus un vēlreiz brīdinot nevienam 
neko neziņot, viņi ap pusdeviņiem aizbraukuši. Ļaundari ir atbraukuši no 
līgatnes puses. Muižas strādniekus Katlaps nav aicinājis, jo viņu palīdzībai 
neticējis, tā ka bandas pirmajā apmeklējuma reizē neviens palīdzēt nav 
gatavojies. sadegušā īpašuma vērtību pārvaldnieks nevar pateikt, to zina 
tikai barons rozens, kurš dzīvo rīgā. 

liecības noslēgumā Hanss Katlaps vēl piebilda, ka nākamajā rītā pēc 
ugunsgrēka nodegušajā pilī strādnieki uzlauza torņa sienā izmūrētu skapi, 
no kura izņēma dažādus dokumentus, starp tiem arī vērtspapīrus vairāk nekā 
5237 rbļ. vērtībā, ko barons rozens bija pieņēmis glabāšanai no dažādiem 
ļaudīm.7 apskatot laupīšanas vietu, uradņiks Krastiņš secināja, ka skapis 
bija izveidots nodegušā pils torņa trešā stāva ārsienā, tam priekšā bija divas 
metāla durvis un metāla stienis ar piekaramo atslēgu, kas ar spēku norauta, 
metāla durvis ar stieņa palīdzību līdz pusei atlauztas. Iekšējām durvīm 
priekšā bija ķēde, tā salauzta un durvis atvērtas. skapja plauktos uzglabātie 
dokumenti izmētāti pa iekštelpu, daļa izmesta pagalmā, daļu skapja uzlauzēji 
sadedzinājuši. 

Izmeklēšanā noskaidrojās, ka viens no dokumentu zagļiem bija minēto 
atmiņu autors eduards Inzulis. Valmieras apriņķa policijas uradņiks teodors 
Krastiņš viņu nopratināja 1905. gada 23. decembrī. Deviņpadsmit gadu vecais 
lielstraupes pagasta zemnieks liecināja, ka 9. decembrī pēc ugunsgrēka, ap 
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Barona Johana fon rozena vēstule rīgas apgabaltiesas prokuroram. 
1905. gada 28. decembris. �VVA, 117. f., 1. apr., 73. lp.
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plkst. 10 no rīta, ziņkārības dzīts, ir aizgājis uz pili un pa kāpnēm uzgājis 
trešajā stāvā, kur saticis pēteri Milleru, Voldemāru pederu, Jāni sproģi, pēteri 
Janitenu un ernestu ozoliņu, kuri tajā brīdī ir lauzuši vaļā skapja durvis 
torņa sienā. Viņš ir pārējiem palīdzējis. atslēgu nav varējuši uzlauzt, tādēļ 
metāla durvju augšējo daļu vajadzējis atliekt. pēc tam viņi izņēmuši no skapja 
vairākas kastes, ko aiznesuši uz Janitena un Millera dzīvokli. Kastes atverot, 
tajās atraduši vērtspapīrus. Inzulim ir iedots viens vērtspapīrs 500 rbļ. vērtībā. 
to zagļi ir domājuši atdot baronam rozenam, bet pēc pārvaldnieka Katlapa 
pieprasījuma atdevuši viņam. 

zagšanā piedalījās arī 16 gadu vecais lielstraupes strādnieks no stalbes 
pagasta ernests ozols. pēc lielstraupē dzīvojošā Voldemāra pedera 
uzaicinājuma viņš ir piekritis palīdzēt atlauzt dzelzs skapja durvis. tieši 
laušanā viņš nav piedalījies, jo pārējie viņu nolikuši par sargu. runātājs toties 
ir bijis klāt kastu atvēršanā un saņēmis piecus vērtspapīrus: trīs 500 rbļ. 
vērtībā, vienu 100 rbļ. un vienu 1000 rbļ. vērtībā., kopā 2600 rbļ. vērtībā. pēc 
tam ir vienojušies ar pederu, ka brauks uz rīgu vērtspapīrus samainīt, tomēr 
nodoms nav izdevies, jo pēc uradņika Krastiņa pieprasījuma vērtspapīrus 
vajadzējis atdot muižas pārvaldniekam Katlapam. 

nozieguma līdzdalībā atzinies arī 16 gadu vecais lielstraupē dzīvojošais 
stalbes pagasta zemnieks pēteris Kārkliņš. pēc kastu atvēršanas viņš ir 
saņēmis vienu vērtspapīru 100 rbļ. vērtībā, kā arī vienu rokassprādzi. Iegūto 
jauneklis gribēja atdot personiski baronam rozenam, cerot saņemt par to 
atlīdzību, taču pēc pieprasījuma to nācās atdot pārvaldniekam Katlapam. 
savu klātbūtni nenoliedza arī lielstraupes muižas strādnieks 17 gadu vecais 
raiskuma pagasta zemnieks pēteris Janitens. Viņš skaidroja, ka kopā ar 
citiem ir atraduši skapi un domājuši, ka tajā atrodas nauda un ieroči, kādēļ 
to uzlauzuši. taču skapī atradās kastes ar vērtspapīriem, ko viņi izdalīja savā 
starpā, jo gribēja paglabāt pie sevis līdz barona rozena atbraukšanai. Viņš ir 
saņēmis astoņus vērtspapīrus 825 rbļ. kopsummā: vienu 200 rbļ. vērtībā, četrus 
100 rbļ., vienu 25 rbļ., vienu 150 rbļ. un vienu 50 rbļ. vērtībā. piecpadsmit gadu 
vecais straupes pagasta zemnieks pēteris Millers atzinās, ka bija klāt skapja 
uzlaušanā, bet vēlāk ir aizsaukts uz muižas kantori un kastu atvēršanā nav 
piedalījies, tādēļ nevienu vērtspapīru nav saņēmis. notikuma līdzdalībnieks 
lielstraupē dzīvojošais Veselavas pagasta zemnieks Jānis sproģis, 18 gadu 
vecs, liecināja, ka ar vērtspapīru dalīšanu nodarbojās pēteris Janitens. Viņš, 
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sproģis, saņēma divus vērtspapīrus 100 rbļ. vērtībā, ko parādīja citiem 
iedzīvotājiem, saņemot ieteikumus atdot vērtspapīrus baronam rozenam. 
sproģis gribēja tā darīt, taču pēc Katlapa pieprasījuma atdeva vērtspapīrus 
un skapī atrasto ķēdīti viņam. septītais zādzības līdzdalībnieks Voldemārs 
peders nopratināšanas dienā, t.i., 23. decembrī, muižā vairs nebija sastopams. 
Kalējs Bērziņš paskaidroja, ka jauneklis, kā jau uz svētkiem, devies pie saviem 
radiem, bet, tieši uz kurieni, to nezinot. pie pedera atrada divus vērtspapīrus 
1000 rbļ. un vienu 12. rbļ. vērtībā. pēc Katlapa pieprasījumā tie nodoti 
viņam.

1905. gada 24. decembrī visus vainīgos apcietināja un aizveda uz Valmieras 
apriņķa cietumu. tā kā tiesu iestādes nolēma šo lietu procesuāli atdalīt no 
muižas dedzināšanas tālākās izmeklēšanas, par piespriesto soda mēru atliek 
izteikt vien pieņēmumus.8

lai gūtu iespējami vairāk faktu par lielstraupes pils dedzināšanu, 
nopratināja lielāko daļu muižas kalpotāju un strādnieku. notikušajā klāt 
bija arī 21 gadu vecais lielstraupes strādnieks no Veismaņu pagasta rūdolfs 
liepiņš. Daļēji viņa stāstījumā atkārtojas Katlapa liecībā minētie fakti, tomēr 
runātājs minēja arī jaunas ziņas. pie pils atbraucēji paziņoja kalpotājiem, ka 
pils tikšot nodedzināta, un lika iznest viņiem piederošās mantas. Dedzinātāji 
atļāva glābt arī barona lietas, bet tikai ar nosacījumu, ka zemnieki turpmāk 
tās uzskatīs par savām un neatdos baronam. Istabās ļaundari ir izlaistījuši 
petroleju un pēc tam aizdedzinājuši. Kad visa māja jau bija liesmās, viņi 
aizbrauca ar agrāk pasūtītiem muižas zirgiem. pēc neliela ceļa gabaliņa 
braucēji ir vairākas reizes izšāvuši. pēc svešinieku aizbraukšanas, pildot 
studenta Voldemāra Irbītes lūgumu, liepiņš kopā ar dažiem citiem 
strādniekiem mēģināja dzēst uguni, kas sāka pāriet uz spārnu, kas atradās 
zem viena jumta ar baznīcu. šo celtnes daļu izdevies pasargāt.9

students Irbīte liecībās ir pieminēts vairākkārt, viņš bija viens no 
retajiem, kurš uzdrošinājās bandītiem iebilst un turēties pretim, kādēļ netika 
nodedzināta barona rozena 1898. gadā uzceltā villa. Kā atcerējās muižas 
vagars pēteris Vevels, 24 gadus vecs, kad jau degusi vecā pils, vairāki bandīti 
ieradās arī jaunajā dzīvojamā ēkā. students Voldemārs Irbīte, sulainis 
zalcmanis un mežsargs Kārlis Celmiņš stājās pretim un aizliedza viņiem 
dedzināt šo celtni. svešinieki gan sadusmojās, viens no viņiem izrāva zobenu, 
virzīja to pret vagaru un grasījās nogalināt, bet sist tomēr nav uzdrošinājies. 
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tad ļaundari iegāja mājā, izsita logu stiklus, norāva aizkarus, sabojāja vairākas 
mēbeles. Vagaram pēterim Vevelim un pārējiem trim pietika drosmes, lai 
atnākušajiem nedotu petroleju. svešinieki beidzot piekāpās un aizgāja uz 
kantori, kur sasēdās pajūgos un atstāja lielstraupi.10 

līdzīgi notikumus pie jaunās villas atceras arī Jēkabs raiske, 40 gadu 
vecs. Kad izdzirdēja, ka dedzinās arī šo ēku, viņš devās uz turieni, lai glābtu 
barona īpašumu. Viņa ierašanās brīdī lielākā daļa mantu jau bija iznesta, 
ļaundari dauzīja vēl bēniņu stāvā palikušās īpašnieka mēbeles. pa to laiku 
ieradās students Voldemārs Irbīte, kurš droši uzsāka sarunu ar ļaundariem 
un pieprasīja viņiem uzrādīt apliecinājumu par piederību kādai partijai un 
paskaidrot, kas viņiem pavēlējis postīt privāto īpašumu. tā kā ļaundari 
nekādus pierādījumus uzrādīt nevarēja, Irbīte uzstājīgi pieprasīja, lai viņi 
māju neaiztiek un dodas prom, ko atnācēji arī darīja, gan paskaidrojot, ka 
ēka esot koka, tādēļ tās dedzināšanu var atstāt citai reizei.11

Demonstrētā nepakļaušanās muižas ļaudīs radīja ilūziju, ka arī pārējie 
strādnieki, ja vien viņus aicinātu, būtu aizsargājuši lielstraupes pili un bandītus 
padzinuši. šāda pārliecība bija arī rozbeķu pagastā dzīvojošam policijas 
uradņikam Jānim auziņam: “Katlaps varēja sapulcēt strādniekus un izdzenāt 
bandu. Banda muižā bija apmēram četras stundas; es dzīvoju desmit verstu 
attālumā, uradņiks Krastiņš – 14 verstu attālumā. Katlaps varēja paslepus 
mums paziņot un mūs izsaukt. Baumo, ka 14 dienu pirms ugunsgrēka muižā 
jau esot bijusi cita banda un atņēmusi ieročus; toreiz viņi solījušies atgriezties, 
ko arī izdarījuši. Kad banda ieradusies, strādnieki bijuši gatavi viņus padzīt, 
sevišķi alusdarītavas ļaudis, taču Katlaps to nav ļāvis, kaut gan vienmēr varēja 
sapulcināt strādniekus slepus no bandas. Banda atļāva strādniekiem izlaupīt 
pils mantas, kas tika arī darīts. taču arī šajā lietā es uzskatu, ka pēc Katlapa 
pavēles strādnieki laupīšanu būtu beiguši un būtu aizstāvējuši barona īpašumu. 
Beidzot Katlaps varēja lūgt palīdzību Mazstraupē, kur būtu sapulcējušies ap 
50 cilvēku. Ļaudis runā, ka īsi pirms aizbraukšanas viens no bandas runājies 
ar Katlapu un pārjautājis, vai Katlaps turēšot doto vārdu, uz ko pēdējais 
atbildējis apstiprinoši. pēc sarunas aizbraucējs esot paspiedis Katlapam roku. 
uz maniem un Krastiņa jautājumiem Katlaps atbildēja izvairīgi, kad saprata, 
ka turam viņu aizdomās, atbildēja, ka neko nezinot. Ļaudis runāja, ka Katlaps 
no bandas kādu brīdi esot arī aizgājis, arī tad viņš bez kādām briesmām būtu 
varējis sapulcēt ļaudis. Bandai viegli varēja uzbrukt dedzināšanas laikā, kad 
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tā sadalījās: daži pa vienam stāvēja sardzē, pārējie dedzināja. paši strādnieki 
bez pārvaldnieka atļaujas bandai neuzbruktu; students Voldemārs Irbīte taču 
spēja pierunās bandu nenodedzināt jauno muižas kungu māju. tādēļ esmu 
pārliecināts, ka Katlaps bez dzīvības briesmām būtu varējis sapulcināt ļaudis 
un padzīt bandu.”12

Valmieras apriņķa tiesu izmeklētājam šādas aizdomas likās pietiekamas, lai 
pārvaldnieku Hansu Katlapu apcietinātu un ieslodzītu Valmieras cietumā. no 
turpmāko notikumu nelabvēlīgās gaitas, jādomā, viņu paglāba barona Johana 
fon rozena 1905. gada 28. decembra vēstule rīgas apgabaltiesas prokuroram: 
“augsti godājamais kungs! tā kā lielstraupes muižas pārvaldnieks Katlaps 
tiek apvainots līdzdalībā manas muižas dedzināšanā, es Jūs pazemīgi 
lūdzu man kā šajā notikumā cietušajam izteikt savu viedokli. esmu pilnīgi 
pārliecināts, ka Katlaps notikušajā nav vainojams. Viņš man kalpo jau septīto 
gadu, un es viņu pazīstu kā godīgu, labsirdīgu un man uzticamu cilvēku. 
Dedzināšanas laikā viņš, protams, bija nobiedēts un baidījās par savu dzīvību 

Jēkabs zvaigzne (īstajā vārdā Jānis 
sproģis), aizdomās turētais par 
vairāku rīgas, Cēsu un Valmieras 
apriņķa muižu dedzināšanu
�VVA, 117. f., 2. apr., 23. l., 53. lp.
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un viņš tiešām neko nevarēja pasākt pret apbruņotu cilvēku baru, kas katru 
brīdi bija gatavi viņu nošaut, vēl jo vairāk tādēļ, ka teroristi apdraudēja arī 
pārējos iedzīvotājus, kaut arī daļa teroristus atbalstīja. tas arī izskaidro, ka 
Katlaps bija spiests atdot petrolejas mucu pils dedzināšanai. es sirsnīgi lūdzu 
Jūs, visžēlīgais kungs, darīt visu iespējamo, lai Katlapu atbrīvotu no soda. 
pieņemiet, lūdzu, manu patieso cieņu, gatavs pakalpot, lielstraupes muižas 
īpašnieks barons Johans fon rozens.”13

Barona sabiedriskais stāvoklis un enerģiskais raksturs ļāva un lika arī 
pašam iesaistīties muižas dedzinātāju meklējumos. Iepazīstot tuvāku un 
attālāku kaimiņu muižu dedzināšanas apstākļus, viņš secināja, ka lielstraupes, 
nītaures, spāres, Ķempju, Drabešu, Kārļu un rāmuļu muižas kungu mājas 
dedzināja vieni un tie paši cilvēki vai vismaz viena grupējuma cilvēki. 

arhīva dokumenti liecina, ka kungu māju dedzināšanas procesā tiešām bija 
daudz līdzīga. Decembra sākumā par uguns upuri kļuva grāfam Vilhelmam 
Konstantīnam štenbokam-Fermoram14 piederošā nītaures muiža. Kā 
liecināja muižas pārvaldnieks Jānis Kronvalds, 2. decembrī ap plkst. 5 vakarā 
pie viņa ieradās nepazīstams cilvēks un paziņoja, lai visi kalpotāji iznes savas 
lietas, jo naktī dedzināšot pili. pēc stundas atnāca vēl četri vai pieci cilvēki, 
pieprasīja iedot petroleju un pavēlēja nest no pils ārā mantas. pēc tam pili 
izlaupīja un nodedzināja. pēc vairākām stundām muižas kučieris oliņš ar 
muižas zirgiem aizveda trīs nepazīstamos, bet zirgu puisis ašmanis aizveda 
vienu no viņiem. līdzīgas liecības sniedza arī pārējie muižas kalpotāji; visi 
apgalvoja, ka dedzinātāji ir sveši, vienīgais pazīstamais bija zaubes muižas 
zemnieks lasmanis, viņu drīz nošāva soda ekspedīcija.15 

nākamajā vakarā – 3. decembrī – nodedzināja Bernhardam aleksandram 
fon šūbertam16 piederošo spāres muižas kungu māju. Kā lasāms muižas 
pārvaldnieka Kārļa gailīša, kučiera Dāvja Baltiņa un zemnieku Dāvja 
Krastiņa, Jāņa Ķipēna u.c. liecībās, ap plkst. 7 vakarā no slīpes muižas puses 
ar ragavām atbrauca 10 revolveriem bruņotu cilvēku. pie muižas viņi pajūgus 
ar kučieriem atlaida. Vispirms atbraucēji apstājās pie pārvaldnieka mājas un 
pieprasīja kungu mājas atslēgas un petroleju, ko atveda no spāres kroga. 
tad visi devās uz kungu māju, sāka lauzt mēbeles, ar petroleju aplēja koka 
priekšmetus un aizdedzināja. Vairāki liecinieki apgalvoja, ka dedzinātāji 
meta ārā pa logiem īpašnieka mēbeles un iedzīves priekšmetus un, draudot ar 
ieročiem, lika klātesošajiem zemniekiem tās savākt, paturēt savā īpašumā un 
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neatdot muižniekam. atbraucēji bija labi ģērbti un nelīdzinājās strādniekiem. 
Vadītājs – melnā mētelī un sarkanā žaketē ģērbies jauns vīrietis ar melnu 
bārdu; virs žaketes kaklu apņēma resna balta ķēde ar medaljonu, lielāku par 
1 rbļ. monētu, krūtis rotāja medaļa, un galvu sedza studenta cepure. 

Kad visa māja jau dega, ļaundari lika spāres muižas kučierim Dāvim 
Baltiņam iejūgt zirgus. Viņa pajūgā brauca četri svešinieki, vispirms pavēlēja 
braukt Cēsu virzienā, bet 9 verstis pirms pilsētas, kur nogriežas ceļš uz 
rencēnu muižu, pēkšņi pārdomāja un lika doties turp. sasnieguši muižu, 
dedzinātāji, piedraudot nogalināt, ja kādam izpaudīs viņu atrašanās vietu, 
lika kučierim braukt atpakaļ, bet paši palika uz ceļa. Dāvis Krastiņš savukārt 
ievēroja, ka pieci dedzinātāji kājām devās prom spāres kroga virzienā.17

Īpašnieka mantas ugunsgrēka laikā zemnieki piesavinājās visās 
nodedzinātajās muižās, bet spārē tas notika sevišķi lielos apmēros. 
pēc ugunsgrēka muižas īpašnieks lielu daļu no izglābtajiem sadzīves 
priekšmetiem atguva, tos atpērkot no vietējiem “darboņiem”. Viņš to 
paskaidroja 1906. gada 13. marta liecībā: “pārliecību, ka dažas lietas tomēr 
saglabājušās, man deva Jānis Kalniņš, kuru nejauši satiku un lūdzu sameklēt 
pēc ugunsgrēka saglabājušās mantas. pēc dažām dienām Kalniņš man no 
spāres atveda veselu vezumu: paklājus, apakšveļu, traukus, lielo baltmetāla 
paplāti, matračus, metāla kausus, ragu ar griezumiem u.c. pie tam izrādījās, 
ka daži no šiem priekšmetiem, kā paplāte, kausi un rags, pieder 1905. gada 
decembrī nodedzinātās Ķempju muižas īpašniekam baronam Volfam. Kalniņš 
izstāstīja, ka viņš lietas nopircis no manas muižas kalpiem – Matveja āres un 
citiem. nedaudz vēlāk daļu mantu no nodegušās muižas es saņēmu arī no 
kāda pētera Čiekura, kurš toreiz dzīvoja rīgā. policijai palīdzību lūdzu tādēļ, 
ka dzirdēju, ka pie Čiekura atrodoties mantas, kuras viņš uzpircis no citiem 
muižas kalpiem. pēc ziemassvētkiem pie manis uz rīgu atbrauca manas 
muižas kalpu pārstāvji – Dāvis Baltiņš, pēteris āre un Dāvis Krastiņš. Viņi 
gribēja atvainoties, ka ņēmuši mantas no degošās muižas, un paskaidroja, 
ka tā rīkoties likuši revolucionāri, piedraudot ar revolveriem. Drīz pēc tam 
pie manis bija arī muižas dārznieks Kārlis Meijers, arī pie viņa atradās daudz 
manu mantu.”18

1905. gada 4. decembrī pēc līdzīga scenārija nodedzināja georga Blesiga19 
mantiniekiem piederošo rāmuļu muižu. Īpašuma juridiskais pilnvarotais bija 
jaunākais brālis Vilhelms Blesigs, bet uz vietas kungu mājā tobrīd neviens 
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nedzīvoja. Vispirms ap plkst. 10 no rīta četri ar revolveriem bruņoti vīrieši 
ieradās pie rencēnu muižas īpašnieka Voldemāra fon andrē20, kurš atšķirībā 
no daudziem citiem īpašumu nebija pametis un dzīvoja uz vietas. svešinieki 
sāka iztaujāt muižas kalpotājus, vai viņi ir apmierināti ar īpašnieku, uz ko 
saņēma apstiprinošu atbildi. tad atnācēji, piedraudot ar nošaušanu, sāka 
prasīt zirgus un pajūgus, lai aizvestu viņus uz rāmuļu muižu; brauciena 
mērķi viņi neminēja. no bailēm, kā arī lai ātrāk atbrīvotos no šiem cilvēkiem, 
fon andrē pavēlēja savam kučierim Kārlim lūsim un mežsargam pēterim 
upenam iejūgt zirgus un viņus aizvest. 

rāmuļu muižas zemnieks Jānis Ģipslis liecināja, ka ap plkst. 4 pēcpusdienā 
pajūgi iebrauca rāmuļu muižā. arī šie dedzinātāji bija jauni cilvēki, pieklājīgi 
ģērbušies, viens pat mācēja spēlēt klavieres. Ļaundari aizdedzināja kungu 
māju un, lai labāk degtu, ar nūjām izdauzīja logus. tuvumā atradās arī vairāki 
rāmuļu muižas kalpotāji. Daži no viņiem nesa ārā mantas, citi vienkārši 
skatījās. Kaut ieroči tieši nebija redzami, ļaudis dedzināšanu kaut kādā veidā 
aizkavēt baidījās; tajā nemierīgajā laikā tas esot bijis bīstami un nevarējuši būt 
droši, ka ieroči nav paslēpti. Kad logi bija izsisti un uguns dega pilnā spēkā, 
jaunie cilvēki sasēdās ragavās un aizbrauca uz spāres muižu, bet rencēnu 
muižas kučieris un mežsargs devās uz mājām.21 

tās pašas dienas pēcpusdienā bruņoti vīri divos pajūgos, ar kuriem 
brauca spāres muižas kučieris un strādnieks, ieradās Drabešu muižā. 
pirmais cilvēks, ar ko viņi kontaktējās, bija muižas ekonome emma Dzene: 
“ap pulksten pieciem pēcpusdienā pie muižas piebrauca divi pajūgi, kuros 
bez kučieriem sēdēja septiņi cilvēki. pieci no viņiem ienāca kungu mājā, divi 
palika pagalmā. Ienākušie lika man uzvārīt un pasniegt viņiem tēju. tā kā 
viņi bija bruņojušies ar revolveriem, bisēm un dunčiem, es no bailēm viņu 
prasības izpildīju. pēc tam ienāca vēl divi kopā atbraukušie un arī pievienojās 
tējas dzērājiem. pirmie pieci gribēja, lai es viņus izvadāju pa visām istabām. 
es izpildīju šo vēlmi, pie kam viņi visur meklēja ieročus, tomēr tos neatrada. 
skapī bija kunga apģērbi, kuros trīs no viņiem ietērpās. Mani aizsūtīja glābt 
savas mantas, jo viņi tūlīt māju aizdedzināšot. pēc tam viņi sāka lauzt skapjus, 
spoguļus un citas mantas, krāva tās kaudzēs, ko aplēja ar līdzatvesto benzīnu 
un no kungu virtuves paņemto petroleju. Kaudzes tūlīt arī aizdedzināja. 
[..] Dedzinātāji bija pilnīgi sveši, bet domāju, ka varētu viņus uzpazīt. [..] 
ugunsgrēka laikā mājas iedzīvi nesa prom dažādi ļaudis – gan muižas 
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kalpotāji, gan sveši. turēt aizdomās muižas ļaudis par mantu zagšanu nav 
pamata, jo, cik zinu, viņi visu atdeva.”22 teiktā patiesumu apliecinājis muižas 
īpašnieks Vilhelms fon Blankenhāgens, paskaidrojot, ka nezina, kurš laupīja 
un vai vispār laupīja viņa mantas. Viņš tikai vēloties norādīt, ka nedēļu pēc 
ugunsgrēka ieradās daži cilvēki un atdeva ugunsgrēka laikā izglābtās lietas. 
Viņi visi esot godīgi cilvēki un paņemto atdevuši labprātīgi. 

Kārļos 1905. gada 8. decembrī notikumu gaita tomēr bija atšķirīga: nekādi 
svešinieki te savu varu demonstrēt neieradās, un ēkas dedzinātājus, kā liecina 
nopratināšanas protokoli, neviens nebija pamanījis, vietējie iedzīvotāji agrā 
priekšpusdienā ieraudzīja jau degošu celtni un par ugunsgrēka izraisītājiem 
varēja vien izteikt versijas, no tām pārliecinošākā – vaininieki ir muižā 
strādājošie dārznieka audzēkņi. ugunsgrēka tiešs aculiecinieks bija muižas 
rakstvedis Jānis šķerbergs23. 8. decembra priekšpusdienā viņš bija savā 
dzīvoklī atsevišķā muižas mājā, ko no kungu mājas atdala parka stādījumi. 
starp plkst. 10 vai 11 šķerbergs piegāja pie ārdurvīm un izdzirdēja kliedzienus. 
sapratis, ka deg kungu māja, viņš nekavējoties skrēja uz turieni. tūdaļ arī 
ieraudzīja dūmus, kas vēlās ārā pa logiem no kungu mājas bufetes telpas. 
pa ceļam pretim skrēja skolotāja brālis ansis rūķis24 un skaļi sauca, ka degot 
māja. pie degošās mājas cilvēku vēl nebija. rakstvedis vispirms centās glābt 
dokumentus no grāfa aleksandra fon zīversa25 kantora. tā kā ārdurvis bija 
aizslēgtas, viņš degošajā mājā iekāpa pa logu, ko varēja pavisam viegli izdarīt, 
jo kantoris atradās pirmajā stāvā un vienam loga rāmim mājas aizmugures 
fasādē stikls jau bija izsists, bet rāmja otra puse – izņemta. Kantori liesmas 
vēl nebija sasniegušas, bet tur valdīja ļoti liela nekārtība: dokumenti izmētāti 
pa grīdu, uz dokumentiem salikti galdi un krēsli. Bija redzami arī kaut kādi 
svaigi traipi – it kā no petrolejas, bet petrolejas smaku viņš nav sajutis. Kantorī 
ilgāk uzkavēties šķerbergam bija bail, viņš paņēma kantora grāmatu, kopiju 
grāmatu, kartes, mapes ar rakstītām pavēlēm, dažus rakstāmpiederumus un 
izlēca pa logu laukā. Izglābtās lietas viņš aiznesa uz savu dzīvokli. pavisam 
drīz uz ugunsgrēku atskrēja dārznieka audzēkņi, viņi izsita logus un sāka 
kāpt iekšā mājā. no turienes nesa ārā mantas, tās krāva pie mājas uz lauka, 
bet vēlāk, lai pasargātu no zagļiem, sanesa klētī un rakstveža mājā. uguni 
dzēst neviens nav mēģinājis, visi bija aizņemti ar mantu glābšanu. Degšana 
turpinājās vēl otrajā dienā. pirms ugunsgrēka rakstvedis nevienu svešu 
personu muižā nav ievērojis. Kas aizdedzināja māju, viņš nezinot.26 
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Izņemot lielstraupi, nevienā muižā vietējie iedzīvotāji degošo kungu 
māju glābt necentās, kaut ugunsgrēks pulcēja ievērojamu skaitu apkārtējo 
zemnieku. Daļa palīdzēja iznest mantas no degošā nama, pārējie vienkārši 
vēroja notiekošo. 

Dedzināšanas procesa izmeklēšana un vaininieku atklāšana ilga vairākus 
gadus, bet apstākļus pilnībā noskaidrot tiesas iestādēm neizdevās. 

Drabešu muižas īpašnieka Vilhelma Heinriha fon Bankenhāgena 1907. gadā 
izmeklētājam sniegtajā liecībā lasāms, ka, pēc viņa domām, jautājums par viņa 
muižas dedzināšanu ir izlemts rīgas apriņķa nītaurē, kas uzskatāma par rīgas 
un Cēsu apriņķa revolūcijas perēkli. galvenie revolūcijas vadoņi ir tur dzīvojošais 
aptiekārs Bērs un ārsts zolts27. pēdējais pēc 1905. gada pārcēlās uz dzīvi rīgā, bet 
Bērs savu aptieku pārdeva, un viņa uzturēšanās vieta nav zināma. nītaures un 
kaimiņu zaubes pagastā ir dzīvojis daudz aizdomīgu cilvēku.28 

1906. gada 20. aprīlī aizdomās par Drabešu muižas dedzināšanu rēzeknes 
apriņķa antopoļā aizturēja trīs zemniekus – rīgas apriņķa ogres pagasta 
zemnieku Jēkabu Jāņa dēlu zvaigzni (īstajā vārdā Jānis sproģis), rīgas 

pēteris Kļaviņš (īstajā vārdā pēteris 
Balodis), aizdomās turētais par 
vairāku rīgas, Cēsu un Valmieras 
apriņķa muižu dedzināšanu
�VVA, 117. f., 2. apr., 23. l., 53. lp.
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apriņķa Mālpils pagasta zemnieku pēteri Jāņa dēlu Kļaviņu (īstajā vārdā Jānis 
Balodis) un Cēsu apriņķa lazdonas pagasta zemnieku Vilhelmu andreja dēlu 
prilatu, kurš strādāja par zaubes pagasta rīcības komitejas rakstveža palīgu. 
1906. gada 12. jūnija ziņojumā apsūdzību sīkāk raksturoja rīgas apriņķa 
policijas priekšnieks Frolovs: “1) Vilhelms prilats piedalījies spāres, Drabešu 
un rāmuļu muižu dedzināšanā, veicis aģitācijas darbu vairākos mītiņos, 
kur uzstājies ar pretvalstiskām runām. Vienu reizi ar varu paņēmis pajūgu 
zaubes muižā un aizbraucis uz mītiņu Ķeipenē; 2) pēteris Kļaviņš (pēteris 
Balodis), zaubes pagasta zemnieks, iesaistījās 1905. gada revolucionārajos 
notikumos zaubes pagastā, piedalījās spāres, Drabešu un rāmuļu muižu 
dedzināšanā; 3) Jēkabs zvaigzne (Jānis sproģis), nav kreisās rokas delnas, 
bija 1905. gada revolucionāro notikumu dalībnieks zaubes pagastā un rīcības 
komitejas izsūtāmais, ņēma dalību Bērzu muižas dedzināšanā un tās īpašuma 
nelikumīgā izsolē.”29 lūdzot uzpazīt, visu trīs minēto personu fotogrāfijas 
nopratināšanas laikā rādīja lieciniekiem. atbildes gandrīz vienmēr bija 
noliedzošas: baiļu, solidaritātes vai citu iemeslu dēļ vairākums liecinieku 

Vilhelms prilats, aizdomās turētais 
par vairāku rīgas, 
Cēsu un Valmieras apriņķa 
muižu dedzināšanu 
�VVA, 117. f., 2. apr., 23. l., 53. lp.
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nevarēja atcerēties, ka būtu šos vīriešus redzējis starp dedzinātājiem. Viena no 
nedaudzajām, kas fotogrāfijās uzpazina divus dedzinātājus Vilhelmu prilatu 
un pēteri Balodi, bija Drabešu muižas ekonome emma Dzene. līdzīgu liecību 
1907. gadā sniedza viņas tad jau Minskā dzīvojošais dēls eižens Dzenis: viņš 
līdzās šiem diviem vainīgajos ierindoja arī Jāni sproģi. 

pēteris Balodis un Jānis sproģis 1906. gada 19. janvārī izlaupīja rēzeknes 
apriņķa Viļānu vīna tirgotavu. abus policija aizturēja, un 1907. gada 
18. septembrī tiesa viņiem piesprieda 15 gadu katorgas darbos. 1906. gada 
sākumā apcietināja Vilhelmu prilatu par piedalīšanos Drabešu muižas 
dedzināšanā, jo šeit viņu uzpazina liecinieki. pratināšanā aizdomās turamais 
apgalvoja, ka vispār nezina, kur Drabešu muiža atrodas, un nekad tur nav 
bijis. Vilhelma prilata aizstāvībai kāds liecinieks pat apgalvoja, ka Drabešu 
muižas dedzināšanas dienā bijuši kopā rīgā, 1909. gada 31. jūlijā viņu 
pierādījumu trūkuma dēļ no cietuma atbrīvoja. 

aizdomās turētie par vairāku rīgas, Cēsu un Valmieras apriņķa 
muižu dedzināšanu: 1. Kārlis Kazaks, 19 gadu vecs; 2. Jānis Konrāds Kazaks, 

21 gadu vecs; 3. augusts polis, 21 gadu vecs; 4. aleksandrs Celmiņš, 23 gadus vecs; 
5. Jānis alfrēds Kļaviņš, 17 gadu vecs. �VVA, 117. f., 862. l., 148. lp.
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apgalvojums, ka plašā apkārtnē darbojusies vienu un to pašu cilvēku 
grupa, lasāms arī rīgas apgabaltiesas izmeklētāja 1906. gada 5. jūnijā Cēsu 
apriņķa policijas valdei adresētā ziņojumā: lielstraupes muižu dedzināja 
desmit cilvēku grupa, kas dzīvoja spāres muižā, viens no viņiem ir spēlējis 
klavieres. šī pati banda ir aizdedzinājusi Kārļu muižu, Drabešus, rāmuļus, 
spāri Cēsu apriņķī, kā arī nītauri, Mori un Ķempju muižu rīgas apriņķī. 
pēc nepārbaudītām ziņām starp dedzinātājiem bija kāds skrastiņš, divi brāļi 
Kalniņi no Ķēču pagasta dzirnavām, Jānis Ķipēns, kāds sklevers, četri krievi 
no nītaures pagasta Dzirkaļiem, Kārļu muižas mežsargs eversts un Jānis 
gūtmanis no Ieriķu muižas. 

Jāpiebilst, ka minētās personas izmeklētājam nosauca barons Johans 
fon rozens. Viņš, klausot spāres muižas īpašnieka Bernharda fon šūberta 
ieteikumam, par informācijas avotu izmantoja Jāni Kalniņu, 27 gadus vecu 
nurmižu pagasta zemnieku un bijušo pārdevēju Ieriķos, kurš 1905. gadā 
bez noteiktas nodarbošanās “mētājās pa Cēsīm”. Barons, apsolot pienācīgu 
atlīdzību, lūdza Kalniņam noskaidrot dedzinātāju vārdus un sagādāt vainu 
apliecinošus pierādījumus, jau pirmajā tikšanās reizē par pakalpojumu 
samaksājot 30 rbļ. avansu. pāris gadu vēlāk Johans fon rozens atcerējās: 
“Izredzes saņemt labu atalgojumu Kalniņam šķita ļoti vilinošas, taču skaidri 
bija manāms, ka viņš tomēr baidās par revolucionāriem ko ziņot. Ļoti 
nepārliecinoši viņš nosauca dažus uzvārdus, kurus es pierakstīju; uzvārdus 
viņš paziņoja man pakāpeniski kādās trīs līdz četrās apmeklējuma reizēs.”30 

Balstoties uz Johana fon rozena minētajiem faktiem, 1906. gada 22. jūnijā 
nopratināja un arestēja Jāņa Kalniņa nosaukto Ieriķu muižas dzirnavnieku 
Jāni gūtmani, tomēr pierādījumu trūkuma dēļ 28. decembrī viņu no cietuma 
atbrīvoja.31 

1907. gada nogalē izmeklēšana straupes muižas dedzināšanas lietā 
vēl nebija devusi rezultātus. Cerēdams panākt aktīvāku rīcību, Johans  
fon rozens griezās pēc palīdzības pie sanktpēterburgas apgabaltiesas 
prokurora, kā rezultātā rīgas apgabaltiesas prokurors saņēma rīkojumu 
lietu vēlreiz pārskatīt un atrast nozieguma vaininiekus. 1908. gada  
19. janvārī sastādītajā Cēsu apriņķa policijas priekšnieka vecākā palīga Viktora 
Mesaraša ziņojumā lasāms, ka lietas par muižu dedzināšanu ierosinātas pret 
nītaures zemnieku Jāni Kļaviņu un spāres muižas zemnieku emīlu poli, kuri 
aizturēti Cēsu stacijā. poļa līdzdalību revolucionārajā kustībā apliecināja arī 
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māsa emma pole, kura stāstīja, ka pie viņas mājās, kur viņa dzīvoja kopā ar 
brāļiem, nāca bruņoti cilvēki, piemēram, Kārlis un Jānis Kazaki, Jānis alfrēds 
Kļaviņš u.c. Kādreiz ieradies kāds zēns ar zīmīti, lai brāļi dodoties dedzināt 
Ķēču muižu. tā kā tobrīd mājās bija tikai Kārlis polis, viņš arī viens ir devies 
uz muižu. Kas vēl piedalījās muižas dedzināšanā, viņa nezina, bet domā, ka 
tie bija jau minētie bruņotie cilvēki, kuri viesojās pie viņiem. 

Jānis Kļaviņš no nītaures pagasta lejas saveļu mājām pratināšanā savu 
līdzdalību dedzināšanā noliedza, tomēr paskaidroja, ka viņa paziņas Kārlis 
Brauska un pēteris Kundziņš vairākas dienas nav bijuši mājās, bet atgriezušies 
stāstīja, ka kopā ar vēl deviņiem cilvēkiem braukuši uz Ķēču muižu un 
nodedzinājuši tās kungu māju. pēc tam devušies uz spāres, lielstraupes un 
Ķempju muižu. Bez tam 1908. gada martā apcietināja eduardu sīli, kuram 
izvirzīja apsūdzību par ieroču zādzību un lielstraupes muižas dedzināšanu. 

lai noskaidrotu dažas neskaidrības lielstraupes pils dedzināšanas norisē, 
bet galvenokārt lai uzpazītu iegūtajā fotogrāfijā aizdomīgos vaininiekus –  
1. Kārli albertu Kazaku, 19 gadu vecu; 2. Jāni Konrādu Kazaku, 21 gadu 
vecu; 3. augustu poli, 21 gadu vecu; aleksandru Celmiņu, 23 gadus vecu;  
4. Jāni alfrēdu Kļaviņu, 17 gadu vecu, – 1908. gada martā rīgas apgabaltiesas 
izmeklētāji atrada Hansu Katlapu, kurš tad jau dzīvoja grobiņā un turienes 
dzelzceļa stacijā bija atvēris bufeti “libava”. apskatījis parādīto fotogrāfiju, 
bijušais muižas pārvaldnieks paskaidroja, ka vienu tajā redzamo cilvēku –  
4) aleksandru Kārļa dēlu Celmiņu – viņš atceras, viņš ir bijis lielstraupes 
desmit dedzinātāju grupā. šo seju Katlaps ir labi iegaumējis, kaut gan nekad 
agrāk personu nav redzējis un arī nezinot, kā viņu sauc.  

policijai izdevās iegūt pierādījumus arī par augusta poļa līdzdalību 
revolucionārajos notikumos. Viņu kopā ar Kārli Kļaviņu, brāli Jāni poli, 
Kārli Brausku, pēteri Kundziņu un aleksandru Celmiņu apcietināja  
1906. gada 30. augustā. 1907. gada decembrī apcietinājumā bija vairs tikai 
augusts polis. tā kā kratīšanas laikā pie viņa atrada kompromitējošu vēstuli, 
polis līdzdalību muižu dedzināšanā nenoliedza un pratināšanā nosauca arī 
grupas dalībnieku īstos un pieņemtos vārdus. tāpat jauneklis paskaidroja, ka 
ir braucis dedzināt spāres muižu, bet nokavējis un notikuma vietā ieradies, 
kad kungu māja jau degusi. grupā iesaistīto un Hansa Katlapa uzpazīto 
aleksandru Celmiņu pierādījumu trūkuma dēļ no cietuma atbrīvoja  
1906. gada decembrī. pēc diviem gadiem, kad policija par viņu sāka atkārtoti 
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interesēties, agrākajā dzīvesvietā viņu neatrada un jauno uzturēšanās vietu 
noskaidrot neizdevās.32 

 plašāka informācija par aizdomās turēto un apcietināto personu turpmāko 
likteni rīgas apgabaltiesas prokurora minētajos dokumentos nav atrodama. 

Kā liecina aprēķini, lielstraupes pils dedzināšana īpašniekam radīja  
70 000 rbļ. lielu zaudējumu, no tā ēkas vērtība – 50 000 rbļ., inventārs –  
20 000 rbļ.33 Cerībā iegūt kaut daļēju kompensāciju 1906. gada 18. aprīlī 
barons Johans fon rozens iesniedza lūgumu ar Valsts padomes 1906. gada  
15. marta lēmumu izveidotai revolūcijas zaudējumu kompensēšanas 
Valmieras apriņķa komisijai piešķirt 40 000 rbļ. izpostītās pils atjaunošanai. 
nākamā gada 5. februāra sēdē komisija lūgumu izskatīja un nolēma baronam 
rozenam piešķirt kompensāciju 7000 rbļ. apmērā. 

salīdzinājumam var piebilst, ka dāsnāka nebija arī Cēsu apriņķa zaudējumu 
kompensācijas komisija: Kārļu muižas īpašnieka grāfa aleksandra fon zīversa 
un ērgļu muižas īpašnieka rūdolfa fon tranzē (Transee) lūgumu piešķirt attiecīgi 
25 000 rbļ. un 10 000 rbļ. revolucionāru nodedzinātās kungu mājas atjaunošanai 
līdzekļu trūkuma dēļ noraidīja.34 nedaudz paveicās Drabešu muižas īpašniekam 
Vilhelmam fon Blankenhāgenam (Blanken�agen) – viņam piešķīra 5000 rbļ. 
lielu kompensāciju (zaudējumi bija 19 237 rbļ.).35 pretimnākšanu komisijas 
locekļi izrādīja baronam Haraldam laudonam (�audon) no Dzērbenes muižas, 
kur nemiernieki bez kungu mājas bija nodedzinājuši divas dzīvojamās mājas 
un cūku kūti, kopējiem zaudējumiem sasniedzot 67 340 rubļu. pirmajā sēdē 
ēku atjaunošanai tika piešķirts 6700 rbļ., bet 1907. gada 23. janvāra sēdē – vēl  
7000 rubļu.36 

Izmeklēšana turpinājās, vainīgie vēl nebija atrasti, kad 1907. gadā barons 
Johans fon rozens uzsāka senās pils atjaunošanu. projekta autors un darbu 
vadītājs bija tolaik jau populārais arhitekts Vilhelms Bokslafs (1858–1945). Viņa 
mērķis bija, izmantojot agrāko gadu fotogrāfijas, zīmējumus un saglabājušās 
oriģinālās detaļas, atjaunotās celtnes arhitektūru maksimāli tuvināt agrākajai 
būvei. atjaunoto lielstraupes pili svinīgi iesvētīja 1909. gada 3. augustā.37 
Johana fon rozena neatlaidība un arhitekta Vilhelma Bokslafa meistarība ir 
ļāvusi lielstraupes pili saglabāt nākamajām paaudzēm.
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die brandstiftung des schlosses gross-roop/lielstraupe 
und anderer livländischer gutshöfe im jahre 1905 

Im vorliegenden artikel wird über die Brandstiftung des schlosses groß-
roop im Dezember 1905 berichtet. Veranlasst wurde diese Forschungsarbeit 
durch die 1955 abgefassten erinnerungen eines Bewohners von groß-roop, 
nämlich des augenzeugen der damaligen ereignisse, eduards Inzulis, die im 
Museum für geschichte und Kunst in Cēsis/ Wenden aufbewahrt werden. etliche 
Behauptungen des autors dieser Memoiren erscheinen unglaubhaft.

Für die Feststellung der umstände bei der Brandstiftung des schlosses 
groß-roop wurde die untersuchungsakte dieses ereignisses vom staatsanwalt 
des rigaer Kreisgerichts benutzt. Im Beitrag wird der ablauf der ereignisse 
verfolgt, die aktionen der örtlichen Bewohner charakterisiert und der 
untersuchungsprozess dargelegt. Bei der recherche wurde festgestellt, dass 
die gruppe einer und derselben Menschen nicht nur das schloss groß-roop, 
sondern auch die schlösser und Herrenhäuser in nitau/ nītaure, sparenhof/ 
spāre, Drobbusch/ Drabeži u. a. in schutt und asche gelegt haben.

Der oben erwähnte eduards Inzulis war 1905 ein 19 Jahre alter 
schmiedelehrling. aus der untersuchungsakte ist zu ersehen, dass er 
zusammen mit anderen arbeitern des gutes groß-roop den in der Wand des 
schlosses eingemauerten safe knackte und die dort aufbewahrten Dokumente 
und Wertspapiere an sich nahm. Für dieses Vergehen wurde er verhaftet und 
zu mehreren Monaten gefängnis verurteilt. 

auch der Besitzer des gutes groß-ropp, Johann Baron von rosen, 
versuchte aus eigenem antrieb die umstände der Brandstiftung zu klären und 
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die täter herauszufinden, jedoch erfolglos. es war schwierig, im laufe des 
untersuchungsprozesses glaubhafte und unwiderlegliche Beweise der schuld der 
Beklagten zu finden, weil das Verhalten der Bewohner des gutes zurückhaltend 
war und sie sich bemühten, von der pflicht, als zeugen aufzutreten, abstand 
zu nehmen. Die Vertreter der staatsmacht waren gezwungen, mehrere Häftlinge 
nach einiger zeit freizulassen.

Johann Baron von rosen beschloss, das niedergebrannte schloss 
wiederherzustellen. Mit der erarbeitung des plans und der leitung der 
Bauarbeiten wurde der architekt Wilhelm Bockslaff beauftragt. Die einweihung 
des neu aufgebauten schlosses erfolgte am 3. august 1909. 
�c�lüsselw�rter: groß-roop/ lielstraupe, Johann Baron von rosen, revolution 
von 1905, Brandstiftung der schlösser und Herrenhäuser in livland, architekt 
Wilhelm Bockslaff.
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