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Raksts veltīts Inflantijas kultūrvēsturiskai attīstībai svarīgam, bet maz pētītam faktoram – 
rekatolizācijas procesam. Līdz šim rekatolizācijas jautājums ir skatīts vienīgi Latvijas vai Latgales 
vēstures kontekstā, mērķtiecīgi pētījumi šajā jomā nav veikti. Žečpospolitas rekatolizācijas politika 
noritēja laika posmā no 1582. gada līdz valsts sadalīšanai 1772. gadā. Rakstā ir aplūkots pirmais 
rekatolizācijas posms, kas aizsākās 1582. gadā un ilga līdz Altmarkas pamiera parakstīšanai 1629. 
gadā. Raksta mērķis ir sniegt vispusīgu rekatolizācijas procesa raksturojumu. Pētījumā izmantoti 
fondu materiāli no Krievijas Seno aktu arhīva, kā arī Jezuītu ordeņa mājas arhīva dokumenti, kas ir 
publicēti krājumā “Latvijas vēstures avoti Jezuītu ordeņa arhīvos”.
Atslēgvārdi: rekatolizācija, Inflantija, Žečpospolita, jezuīti, Rīgas jezuītu kolēģija, Dinaburgas jezuītu 
rezidence, muižniecības rekatolizācija, zemniecības rekatolizācija.

 
Inflantijas izveidošanās un attīstība ir cieši saistīta ar Polijas-Lietuvas 

valsts jeb Žečpospolitas vēsturi. 1566. gadā bijušās Livonijas konfederācijas 
teritorija, kas atradās uz ziemeļiem no Daugavas labā krasta, tika pievienota 
Lietuvas lielkņazistei.  Pēc Ļubļinas ūnijas noslēgšanas 1569. gadā tā kļuva 
par jaunizveidotās Žečpospolitas valsts provinci ar nosaukumu “Inflantija” 
(Inflanty).1 Žečpospolitas valdība ne tikai noteica šīs teritorijas politisko 
statusu un kontrolēja ekonomisko attīstību, bet ietekmēja arī reliģisko situāciju 
provincē. Pirmie Inflantijas rekatolizācijas mēģinājumi ir saistīti ar karaļa 
Stefana Batorija (Batory; valdīja 1576.–1586. g.) vārdu.  

Stefans Batorijs tiecās pēc absolutum dominum.2 Absolūtas varas 
nostiprināšanai bija nepieciešams centralizēt valsti. Valsts teritoriju apdzīvoja 
dažādas tautas ar atšķirīgām kultūras tradīcijām, valodu un ticību. Tāpēc 
bija nepieciešams atrast vienojošo faktoru. Par tādu tika izvēlēta katoļu 
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ticība. Reformācijas laikā Žečpospolitas teritorijā patvērumu atrada daudzi 
protestantu strāvojumi, taču reformācijai bija virspusīgs raksturs. Tai nebija 
ideoloģiska līdera, tāpēc protestantu vidē notika šķelšanās, parādījās liels sektu 
skaits. Savukārt Romas katoļu baznīcai izdevās saglabāt hierarhisku pārvaldes 
sistēmu un vienotību. Tāpēc Stefans Batorijs plānoja izmantot katoļu ticību un 
Baznīcu politisku mērķu sasniegšanai. Viņa valdīšanas laikā valstī aktivizējās 
kontrreformācijas kustība. 16. gs. beigās aizsākās Inflantijas provinces 
iedzīvotāju mērķtiecīga atgriešana Romas katoļu baznīcas paspārnē. Latvijas 
historiogrāfijā šo procesu dēvē par rekatolizāciju.3 

Raksta mērķis ir sniegt vispusīgu rekatolizācijas procesa raksturojumu. 
Raksts hronoloģiski aptver laika posmu no 1582. līdz 1629. gadam. 1582. gadā 
tika dibināta Cēsu (Vendenes) bīskapija, ar ko aizsākās rekatolizācijas process, 
savukārt 1629. gadā bija parakstīts Altmarkas pamiers un liela daļa Inflantijas 
teritorijas tika pievienota Zviedrijai, ar ko beidzās rekatolizācijas politikas 
īstenošana šajā teritorijā. Katoļticības izplatīšana turpinājās Inflantijas 
austrumu daļā, kas palika Žečpospolitas sastāvā. 

Livonijas kara laikā nemitīgās karadarbības dēļ Žečpospolitas valdībai 
nebija iespējas pārvaldīt Inflantijas provinci. Tikai pēc miera noslēgšanas ar 
Krieviju Stefans Batorijs sāka Inflantijas reorganizāciju. 1582. gadā karalis 
pieņēma Inflantijas konstitūciju (Konstytucye Inflanckie).4 Tā noteica teritorijas 
administratīvo dalījumu, pārvaldes kārtību, tiesas sistēmu, kā arī apstiprināja 
ticības brīvību.5 Taču Stefana Batorija iekšpolitiskais kurss, kas bija vērsts 
uz valsts centralizāciju un Žečpospolitas tautas konsolidāciju, lika izstrādāt 
Inflantijas rekatolizācijas plānu, jo 16. gs. beigās lielākā daļa Inflantijas valdošās 
kārtas – vācu muižniecības – piederēja evaņģēliski luteriskai baznīcai.  

Par karaļa galveno padomdevēju šajā jautājumā kļuva pāvesta sūtnis jezuīts 
Antonio Posevīno (Possevino), kuru E. Dunsdorfs nosauca par Inflantijas 
rekatolizācijas galveno stratēģi.6 A. Posevīno devās ceļojumā pa Inflantiju, 
lai iepazītos ar reliģisko situāciju provincē. Viņš konstatēja, ka “Inflantijas 
iedzīvotāji ir novērsušies no īstas ticības un pilnīgi pagrimusi ķecerībā”7. 

Romas katoļu baznīcas kritisko stāvokli Inflantijā apstiprina 1583. gada 
revīzijas dokumenti.8 Tajos minētas tikai trīs katoļu baznīcas – Vendenē 
(Cēsīs), Rozitenē (Rēzeknē) un Lucinā (Ludzā), kas atradās pussagrautā 
stāvoklī.9 Revīzijā atzīmēts, ka šajās stārastijās ir liels katoļu garīdznieku 
trūkums un vairākās katoļu draudzēs kalpo “nekatoļu priesteri”,10 visdrīzāk 
tie bija luterāņu mācītāji. A. Posevīno aicināja Stefanu Batoriju nekavējoties 
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ķerties pie Inflantijas reliģisko lietu kārtošanas, šim nolūkam piedāvājot 
rekatolizācijas plānu.11 A. Posevīno rekatolizācijas plāna galvenie punkti bija 
šādi.12

1. Pārtraukt tolerances politiku, kas, viņaprāt, tikai kavē katoļu ticības 
nostiprināšanās procesu.

2. Provinces pārvaldi uzticēt tikai katoļiem, jo “ticības uzvarai ir 
nepieciešami baznīcai uzticīgi kadri”13. 

3. Kolonizēt teritoriju ar katoļticīgiem Žečpospolitas iedzīvotājiem.
4. Uzaicināt Inflantijā jezuītus un nodibināt kolēģijas un skolas.
5. Pievērst uzmanību arī zemnieku garīgai aprūpei.
Jezuītiem šīs programmas īstenošana bija tikpat svarīga kā Stefanam 

Batorijam, jo Inflantiju pāvests uzskatīja par atbalsta punktu Krievzemes 
rekatolizācijai.14 Par to liecina arī fakts, ka par programmas izstrādātāju un 
Stefana Batorija padomdevēju šajā jautājumā kļuva A. Posevīno – pāvesta sūtnis 
Krievijas zemēs, kas ilgstoši uzturējās cara Ivana Bargā (Иван Грозный; valdīja 
1547.–1584. g.) galmā, mēģinot pievērst caru katoļticībai, taču neveiksmīgi.

Inflantijas rekatolizācijas programmu karalis sāka realizēt tūlīt pēc pamiera 
noslēgšanas ar Krieviju 1582. gadā. Taču karalim bija jārespektē ticības brīvība, 
kas bija apsolīta Inflantijas konstitūcijā. Turklāt protestantu īpatsvars Inflantijā 
bija pārāk liels, tāpēc Inflantijas rekatolizācijas programmas instrukcijā 
provinces administratoram Jeržijam Radzivilam (Radziwiłł) karalis rakstīja:  
“.. ir jāievēro mērs un miers katoļticības izplatīšanā.”15 

Pirmais rekatolizācijas pasākums bija Romas katoļu baznīcas administratīvās 
organizācijas atjaunošana. Karalis vēlējās nodibināt bīskapiju. Uz bīskapa 
sēdekļa vietu pretendēja divas pilsētas – Rīga un Cēsis. Rīgā luterāņu opozīcija 
izrādījās spēcīgāka, tāpēc 1582. gada 4. decembrī ar karaļa lēmumu Inflantijas 
bīskapa sēdeklis tika nodibināts Cēsīs.16 Jaunajai bīskapijai Stefans Batorijs 
piešķīra plašus zemes valdījumus – Valmieras, Trikātas, Burtnieku, Brenguļu 
un Ropažu pilis.  

Par Inflantijas administratoru karalis iecēla Viļņas bīskapu J. Radzivilu, par 
ko ļoti priecājās A. Posevīno.  Viņš uzskatīja, kā tā ir vispiemērotākā persona 
šim amatam, jo, viņaprāt, J. Radzivils bija neatlaidīgs garīdznieks, ar labām 
administratīvajām spējām, kā arī bija reliģiskās tolerances pretinieks.17 

Inflantijas konstitūcija noteica, ka administratīvie amati ir jāsadala trīs 
tautu starpā – poļu, lietuviešu un inflantiešu (vācu muižnieku).18 Taču šāds 
vienlīdzības princips pastāvēja tikai teorētiski, jo realitātē administratīvajā 
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sfērā katoļu šļahta dominēja – tai piederēja divas trešdaļas visu amatu.19 Līdz 
1621. gadam Radzivili, Sapegi, Godkeviči, Vojni, Tiškeviči un personas, kas 
bija ar tiem radnieciski saistītas, ieņēma augstākos amatus visnozīmīgākajās 
Inflantijas pilsētās un stārastijās – Rīgas, Pērnavas, Dinaburgas un Tērbatas.20 

Stefans Batorijs ņēma vērā arī A. Posevīno ieteikumu par Inflantijas 
teritorijas kolonizāciju ar katoļticīgiem Žečpospolitas iedzīvotājiem. 
Kolonizācijas mērķis bija ne tikai katoļticības izplatīšana, bet arī vācu 
protestantu muižniecības pozīciju novājināšana. Šī rekatolizācijas programmas 
punkta īstenošanai karalim bija nepieciešami zemes īpašumi, tāpēc 1582. gadā 
Inflantijas teritorijā bija uzsākta revīzija. Tā noritēja līdz 1590. gadam un tika 
atjaunota 1599. gadā.21 

1590. gada revīzijas rezultātā vācu muižniekiem konfiscēja pilis un zemes 
īpašumus ap tām, pamatojot šo rīcību ar to, ka objektiem ir militāra nozīme.22 
Konfiscētajos īpašumos izveidoja karaļa stārastijas, ko līdz 1598. gadam 
nodeva vienīgi Lietuvas lielkņazistes un Polijas pārstāvjiem.23 Pārmaiņas 
skāra arī mantojuma likumu. Saskaņā ar jauno likumu zemes īpašumus varēja 
mantot tikai dzimtas vīriešu kārtas pārstāvji, visus īpašumus, kas nodoti 
meitām, atraitnēm un masām, bija paredzēts konfiscēt.24 Konfiscētos īpašumus 
karalis par kara nopelniem piešķīra poļu-lietuviešu šļahtai, kas lielākoties 
bija katoļticīga, izņemot dažas lietuviešu dzimtas, kas piederēja kalvinistu 
konfesijai.25 Tādējādi katoļticīgās šļahtas rokās nonāca gandrīz puse Inflantijas 
zemju. To apstiprina 1599. gadā veiktā revīzija, pēc kuras datiem var secināt, 
ka katoļticīgajai šļahtai piederēja 40% visu Inflantijas zemes īpašumu.26 Tas 
liecina par to, ka Žečpospolitas valdības politikai bija izteikti diskriminējošs 
raksturs un reliģiskās tolerances princips tika ievērots formāli. 

Inflantijas rekatolizācijas darbs, kā to pieprasīja A. Posevīno, bija uzticēts 
jezuītiem. Jezuītu kolēģijas tika nodibinātas Inflantijas galvenajās pilsētās – 
Rīgā un Tērbatā. Jezuīti darbojās arī Cēsīs, Pērnavā, Ronnenburgā (Raunā) un 
citās vietās. 

Pirmā jezuītu kolēģija Inflantijas teritorijā nodibinājās 1583. gadā Rīgā, 
un tās izvēle nebija nejauša. Rīga bija lielākā pilsēta Inflantijā, kā arī svarīgs 
tirdzniecības centrs. Ilgu laiku pilsēta saglabāja savu autonomiju. 1569. gadā, 
kad Inflantijas pārstāvji deva uzticības zvērestu Lietuvas lielkņazistei un 
Polijas karalim, Rīga atteicās piedalīties sarunās un palika ārpus ūnijas. Tikai 
1581. gadā pēc ilgām sarunām Stefanam Batorijam izdevās vienoties ar Rīgu 
par padošanās līguma parakstīšanu. Taču pilsētai izdevās saglabāt zināmu 



56 tatjana bogdanoviča

autonomiju. Kaut arī Inflantijas konstitūcija kā pilsētas galvenos pārvaldītājus 
noteica administratoru un stārastu, tomēr virsvara palika pilsētas maģistrāta 
rokās.27 Karalis piešķīra pilsētai jaunas – Magdeburgas tiesības, kā arī 
apstiprināja ticības brīvību.28 

Stefana Batorija mērķis bija nodibināt savu ietekmi Rīgā. Karalis uzskatīja, 
ka katoļticības izplatīšana sekmēs rīdzinieku pārpoļošanas procesu, ļaujot 
iegūt ciešāku kontroli pār pilsētu.29 Turklāt Rīga tika uzskatīta par katoļticības 
turpmākas izplatīšanas atbalsta punktu visā Inflantijā. Stefans Batorijs  
J. Radzivilam adresēja slepenu instrukciju, kurā bija teikts: “Visas savas pūles 
jāvirza uz to, lai Rīgā tiktu ielikti pamati svētajai katoļu ticībai, lai tā [ticība] ar 
katru dienu pieaugtu un tādējādi izplatītos visā Inflantijā.”30 

Par Rīgas nozīmi Stefana Batorija politikā liecina arī fakts, ka pirmie 
jezuīti, kas ierādās pilsētā – Pēteris Skarga (Skarga) un A. Posevīno, bija sava 
laika slavenākie politiskie darbinieki – diplomāti. Rīgas rāte pretojās jezuītu 
kolēģijas dibināšanai savā teritorijā un lūdza karali pārnest to uz Cēsīm. Taču 
Stefans Batorijs bija neatlaidīgs, un 1583. gadā Rīgas rāte padevās un atļāva 
nodibināt jezuītu kolēģiju pilsētā.31 

1583. gadā pāvests Gregors XIII ar bullu “Immensa Dei providentia” 
apstiprināja Rīgas jezuītu kolēģijas dibināšanu. Jezuītiem tika nodota Sv. 
Jēkaba baznīca.32 Rīgas kolēģija bija iekļauta Jezuītu ordeņa Lietuvas provinces 
sastāvā. Stefans Batorijs rūpējās arī par kolēģijas materiālo nodrošinājumu. 
Rīgas jezuītu īpašumā bija nodotas četras muižas – Rīgas priekšpilsētas muiža, 
Mazjumprava, Lieljumprava un Jumprava.33 Turklāt kolēģijas uzturēšanai 
karalis piešķīra 1000 guldeņu gadā no Rīgas muitas karaliskajiem ienākumiem.34 

Jezuīti Rīgā saskārās ar ļoti spēcīgu protestantu opozīciju, ko vadīja luterāņu 
garīdzniecība. Gan privātās sanāksmēs, gan sprediķu laikā luterāņu mācītāji 
aģitēja draudzes locekļus pret katoļiem, sevišķi – jezuītiem. 1583. gadā pēc 
sprediķiem luterāņi ar akmeņiem izdauzīja kolēģijas logus.35 Kolēģijas 
vicerektors Leonards Rubens (Rubenus), baidoties no nemieriem, vērsās pie 
mācītājiem ar lūgumu atturēties no šādas aģitācijas.36 Jezuīti iesniedza Rīgas 
rātei prasību ietekmēt luterāņu garīdzniekus. Arī gubernators J. Radzivils 
pavēlēja rātei uzraudzīt, lai luterāņu mācītāji netraucētu jezuītu darbībai.37 
Taču aģitācijas turpinājās.

Rīgas jezuīti, neraugoties uz šiem šķēršļiem, aktīvi veica iedzīvotāju garīgo 
aprūpi: noturēja dievkalpojumus, sprediķoja trijās valodās: poļu, vācu un 
latviešu, dalīja svētos sakramentus. Jezuīti rūpējās arī par Inflantijas iedzīvotāju 
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izglītību. Jau 1583. gadā Rīgas kolēģijā tika atvērta skola.38 Tiesa gan, kā 
atzīmē paši jezuīti, tā nebija populāra pilsētnieku un Inflantijas muižnieku 
vidū. Luterāņi nevēlējās sūtīt savus bērnus katoļu skolā, baidoties, ka jezuītu 
iespaidā tie mainīs konfesionālo piederību.39  Par skolas audzēkņiem pārsvarā 
kļuva poļu un lietuviešu šļahtas atvases. 

Inflantijas teritorijā jezuīti organizēja plašu misijas darbu. Rīgas kolēģijas 
brāļi ik gadu apmeklēja Inflantijas tālākos rajonus ar mērķi sludināt katoļticību. 
Misijas darbā jezuīti uzmanību pievērsa zemnieku garīgai aprūpei. Jezuītu 
atskaites liecina, ka lielāka daļa zemnieku piekopa pagānismu.40 

Lai sludinātu Dieva vārdu zemnieku vidū, jezuītu misionāri studēja latviešu 
un igauņu valodu. Katru dienu jezuīti pusstundu veltīja valodu apguvei.41 
Zemnieku garīgajām vajadzībām tika izdotas grāmatas latviešu valodā. Pirmā 
grāmata bija sv. Pētera Kanīzija (Canisius) katoļu katķisms, ko latviešu valodā 
pārtulkoja Rīgas kolēģijas jezuīts Ērdmans Tolgsdorfs (Tolgsdorff). 1585. gadā 
to izdeva Viļņā.42 Taču, kā atzīmēja paši jezuīti, rekatolizācijas darbs zemnieku 
vidū nebija sevišķi veiksmīgs, jo lielāka daļa zemnieku turpināja piekopt 
pagānu kultus. Tā iemesls bija katoļu garīdznieku liels trūkums Inflantijā, 
tādēļ zemnieki nevarēja saņemt pastāvīgu garīgo aprūpi un ar laiku atgriezās 
pagānismā. 

 Neraugoties uz jezuītu aktīvu darbību, Romas katoļu baznīcas opozīcija 
nedz Rīgā, nedz ārpus tās netika novājināta. Konfrontācija noveda pie tā 
sauktajiem  kalendāra nemieriem. Rīgas iedzīvotāji atteicās pildīt Stefana 
Batorija pavēli par Gregora kalendāra ieviešanu. Rīgas kolēģijas mājas arhīva 
dokumentos rakstīts, ka nemieru laikā cilvēku pūlis ielauzās baznīcā, piekāva 
dievlūdzējus un kolēģijas audzēkņus. Altāra virzienā tika mesti akmeņi, 
kā arī bija izsisti baznīcas logi.43 Rīgas rāte izdeva pavēli, ka ikkatram, kas 
apmeklē jezuītu dievnamu, draud 10 dālderu liels naudas sods.44 Izmantojot 
“bezvaldnieku laiku”, kas iestājās pēc Stefana Batorija nāves, Rīgas rāte  
1587. gada 2. septembrī nolēma aizliegt katoļticību pilsētā un lūdza jezuītus 
atstāt Rīgu.45 

Jaunievēlētais Žečpospolitas karalis Sigismunds III (Zygmunt III Waza; 
amatā 1587.–1632. g.) 1589. gadā lika apcietināt nemieru vadoņus un 
piesprieda viņiem nāvessodu. Karalis pavēlēja Rīgas rātei atdot katoļiem  
Sv. Jēkaba baznīcu un pieņemt jauno kalendāru.46 Rīdzinieki pieņēma 
kalendāru, bet atteicās akceptēt katoļu ticību pilsētā.47 Sigismunds III reliģiskās 
politikas jomā bija drosmīgāks par savu priekšteci un piedraudēja Rīgas rātei 
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ar naudas sodu. Tā rezultātā 1589. gadā 27. janvārī rīdzinieki atbildēja, ka ir 
gatavi atdot Sv. Jēkaba baznīcu katoļticīgajiem.48 Jezuīti savu darbību pilsētā 
atsāka 1591. gadā. 

Šie fakti liecina par to, ka Inflantijas teritorijā rekatolizācijas politika neguva 
panākumus. Rīgas kolēģijas jezuīti savās atskaitēs bieži min, ka viņi nespēj gūt 
panākums ne pilsētās, ne misijās.  Uz to norāda arī statistika – Rīgas jezuītu 
darbības sākumposmā katoļticīgo skaits bija 1591 cilvēks,49 taču līdz 17. gs. 
sākumam tas pakāpeniski pieauga, kas skaidrojams ar misijas darba uzsākšanu. 
Taču turpmāk progress vairs nav novērots, ticīgo skaits stabili turējās ap 
3000–4000 cilvēkiem.50 Ņemot vērā, ka, pēc E. Dunsdorfa aprēķiniem, tajā 
laikā Rīgā dzīvoja 10 000–15 000 cilvēku,51 bet Inflantijā kopumā bija 400 000 
iedzīvotāju,52 var secināt, ka jezuītu darbība nenesa gaidītos augļus. 

Lielāki panākumi bija Cēsu rezidencei, kas dibināta 1614. gadā.  
1620. gadā rezidences annālēs bija pierakstīti 14 600 katoļticīgo.53 Salīdzinot 
Rīgas kolēģijas un Cēsu rezidences datus, jāņem vērā, ka Cēsu jezuīti apkalpoja 
Inflantijas austrumu daļu, kur jau sākotnēji bija lielāks katoļticīgo skaits un 
mazāka vācu muižniecības opozīcija, jo no 16. gs. beigām muižas šeit pārsvarā 
piederēja poļu un lietuviešu šļahtai.  

Neraugoties uz Stefana Batorija un vēlāk Sigismunda III atbalstu Inflantijas 
rekatolizācijai, tās iedzīvotāji pretojās katoļticības pieņemšanai. P. Skarga 
vēstulē jezuītu ordeņa ģenerālim Klaudijam Akvavivam (Acquaviva) par 
Inflantijas luterticīgajiem iedzīvotājiem rakstīja, ka “ir mazas cerības atgriezt 
dvēseles Dievam”54. 

Šo fenomenu var izskaidrot ar Žečpospolitas diskriminējošo politiku pret 
vācu muižniekiem, kā rezultātā tie sāka zaudēt ne tikai īpašumus, bet arī nozīmi 
provinces politiskajā dzīvē. Šāda diskriminējoša politika bija piekopta arī citās 
Žečpospolitas teritorijās, bet, kā atzīmē poļu vēsturnieks J. Tazbirs, Inflantijā tā 
bija daudz izteiktāka.55 Tas noveda, pirmkārt, pie tā, ka luterticīgā muižniecība 
Žečpospolitas valdību, šļahtu un līdz ar to arī Romas katoļu baznīcu sāka 
uztvert kā ienaidniekus. Šajā sakarā 1599. gadā Ļevs Sapega (Sopieha) rakstīja 
J. Radzivilam: “Inflantieši vairs nevēlas šeit redzēt Žečpospolitas šļahtu un 
garīdzniecību.”56 Tikai poļu-zviedru kara laikā, baidoties, ka vācu muižniecība 
pāries zviedru pusē, Žečpospolitas karalis Sigismunds III mainīja attieksmi un 
centās iegūt vāciešu labvēlību, piešķirot tiem zemes īpašumus, kā arī sadalot 
viņu starpā administratīvos amatus.57 
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Otrkārt, J. Tazbirs, uzskata, ka diskriminējošā politika noveda pie tā, ka 
luterticība kļuva par Inflantijas iedzīvotāju identitātes pazīmi, cīnīties ar kuru 
bija ļoti sarežģīti.58 

Poļu-zviedru karš, kas sākās 1600. gadā, pielika punktu Inflantijas 
rekatolizācijas plāniem. 1621. gadā zviedru karalis Gustavs Ādolfs (Gustav 
II Adolf; valdīja 1611.–1632. g.) noslēdza mieru ar Rīgu, un jezuītiem nācās 
atstāt pilsētu. Jezuītu brāļi devās uz Cēsīm, kur uzturējās līdz 1625. gadam, kad 
pilsētu ieņēma zviedru karaspēks. 

Pēc Altmarkas pamiera noslēgšanas 1629. gadā Žečpospolita zaudēja lielu 
daļu Inflantijas teritorijas, ieskaitot Rīgu un Cēsis. Zviedru karalis jauniegūtajā 
teritorijā par vienīgo atļauto ticību pasludināja Augsburgas konfesiju. Tas 
pielika punktu rekatolizācijas procesam šajā teritorijā.

Aplūkojot Inflantijas rekatolizāciju laika posmā no 1582. līdz 1629. gadam, 
jāsecina, ka Žečpospolitas valdības rekatolizācijas politika bija vērsta, pirmkārt, 
uz protestantu muižniecības pozīciju novājināšanu, kas bija panākta ar vairāku 
paņēmienu palīdzību: konfiscējot zemes īpašumus, ierobežojot protestantu 
tiesības uz administratīvajiem amatiem, kolonizējot Inflantijas teritoriju ar 
katoļticīgiem iedzīvotājiem; un, otrkārt, uz Romas katoļu baznīcas autoritātes 
celšanu un katoļticības izplatīšanu. Galvenā loma šeit bija Jezuītu ordenim un 
1583. gadā dibinātajai Rīgas jezuītu kolēģijai. Taču Rīgā jezuīti atdūrās pret 
luterāņu spēcīgu opozīciju mācītāju vadībā, kuras dēļ jezuīti pilsētā neguva 
gaidītos panākumus. Savukārt Žečpospolitas diskriminējošā politika attiecībā 
pret protestantu muižniekiem noveda pie tā, ka arī muižniecības vidū jezuītu 
darbība neguva lielu atsaucību. Kopumā rekatolizācijas process laika posmā 
no 1582. līdz 1629. gadam ir vērtējams kā neveiksmīgs – tas nedeva gaidītos 
rezultātus, bet noskaņoja Inflantijas tautu pret Žečpospolitas valdību un 
Romas katoļu baznīcu.
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Tatjana Bogdanoviča 

 recatolization of inflantia, 1582–1629

The article is devoted to the process of recatolization, that is a neglected factor 
of cultural and historical development of Inflantia. Until now recatolization 
process was viewed only in the context of Latvian or Latgalian history, targeted 
research in this field was not made. The Polish–Lithuanian Commonwealth policy 
of recatolization took place during the period from 1582 until the division of the 
country in 1772. The article is about the first phase of recatolization of Inflantia, 
which began in 1582 and lasted until the Altmarkar mistice signature in 1629. 
The article aims to provide a comprehensive characteristics of the process of 
recatolization.

During the Livonian war the government of Polish–Lithuanian Commonwealth 
was not able to manage Inflantia province. Only after the conclusion of peace 
with Russia, Stefan Batory started reorganization of Inflantia. His domestic policy 
course, that was aimed to centralization of the nation, led to the development 
of the plan of recatolization of Inflantia. The main royal advisory on this matter 
became Jesuit Antonio Possevino. The key items of A. Possevino’s plan of 
recatolization were: to stop tolerance policy, to entrust the provincial government 
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only to Catholics, to colonize the area of Inflantia with the Catholic people, to 
invite Jesuits in Inflantia, to establish the college and schools and to pay attention 
to farmers’ spiritual care.

The first event was the establishment of the Roman Catholic bishop’s seat 
in Vendenon in the December 4, 1582. By the year 1621 the representatives of 
Radziwill, Sapegi, Godkevich, Vojna, Tishkevich families occupied top positions 
in key cities and Inflantia steward districts.

At the end of the 16th century the colonization process was launched, the aim of 
which was not only the distribution of Catholics, but also the attrition of positions 
of the German Protestant nobility. The discriminatory policy of the government 
of the Polish–Lithuanian Commonwealth led to the fact that the Polish culture 
and the Roman Catholic church was perceived as the enemy. It made it difficult to 
distribute the Catholic faith in Inflantia. Even the Jesuit’s activity gave no effect. 
The first Jesuit College was founded in 1583 in Riga. But the Protestant opposition 
was stronger and the Order did not succeed in the area of recatolization.

The Polish-Swedish war, which began in 1600, put an end to the plans of 
recatolization of Inflantia.

Examining the recatolization of Inflantia from 1582 to 1629, it is clear that 
the policy of recatolization of the Polish–Lithuanian Commonwealth government 
policy was focused primarily on the weakening of positions of Protestant nobility, 
secondly, on strengthening the authority of the Roman Catholic Church and 
dissemination of Catholicism. Overall process of recatolization during the period 
from 1582 to 1629 can be viewed as unsuccessful – it did not give the expected 
results, but set people of Inflantia against the government of the Polish–Lithuanian 
Commonwealth and the Roman Catholic Church.

Keywords: recatolization, Inflantia, Rzechpospolita, Jesuits, Riga Jesuit College, 
Jesuits Dinaburg residence, recatolization of gentry, recatolisation of peasantry.
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