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Rakstā ir aplūkota Vidzemes jeb Cēsu bīskapijas izveide 16. gs. 80. gados, kad Polijas–Lietuvas 
karalis Stefans Batorijs aktīvi sāka viņa pakļautībā nonākušo bijušo Livonijas konfederācijas zemju 
rekatolizāciju. Lielāka uzmanība pievērsta Cēsu bīskapam Andrejam Patrīcijam Nideckim, kurš bija 
ievērojama persona Polijas vēsturē un kura darbība Vidzemē atspoguļo Latvijas un Polijas 16. gs. 
otrās puses vēstures kopsakarības. 
Atslēgvārdi: Livonija, Cēsu bīskapija, diecēze, bīskapa amats, rekatolizācija, Stefans Batorijs, Pāvesta 
kūrija.

Vienlaikus ar 1202. gadā izveidotā Zobenbrāļu ordeņa (1237. g. pievienots 
Vācu ordenim, izveidojot Vācu ordeņa Livonijas atzaru) 13. gs. veikto Baltijas 
zemju iekarošanu arī Vidzeme kļuva par aktīvu katoļu Baznīcas misionārās 
darbības vietu. 1255. gadā Rīgā izveidotā metropolija aptvēra bīskapijas 
Vidzemē, Igaunijā un Kurzemē. 16. gs., pēc 300 gadu ilgas katoļu Baznīcas 
darbības Vidzemē, reformācijas attīstības un ordeņa valstu sekularizācijas 
rezultātā Tērbatas (1558. g.), Kurzemes, Sāmsalas un Tallinas bīskapijas  
(1560. g.) un visbeidzot arī Rīgas arhibīskapija (1566. g.) tika likvidētas.

Pēc Žečpospolitas kara ar Maskavu un poļu-lietuviešu karspēka ienākšanas 
Vidzemē Polijas karalis Stefans Batorijs (Batory; 1533–1586, valda no 1575. g.) 
saziņā ar Svēto Krēslu sāka darbību, kuras mērķis bija katoļu baznīcas ietekmes 
atjaunošana Vidzemē. 1582. gada 12. martā viņš ieradās Rīgā, lai organizētu 
civilpārvaldi un veidotu jauno Vidzemes bīskapiju. Dibināšanas akts tika 
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parakstīts 1582. gada 3. decembrī, bet 1583. gada 29. janvārī uz Romas kūriju tika 
nosūtīta vēstule ar lūgumu apstiprināt bīskapijas nodibināšanu un Tšemešno 
(Trzemeszno) abata Aleksandra Meliņska (Mieliński; 1527–1584) iecelšanu 
par bīskapu. Vēl karaļa Sigismunda II Augusta (1520–1572, valda no 1548. g.) 
laikā A. Meliņskis kā sūtnis bija iesaistīts Vidzemes jautājumu risināšanā, 
bet vēlāk parādīja sevi kā veiksmīgu klosteru īpašumu administratoru. Sīkāk 
nezināmu iemeslu dēļ Romas kūrijai bija iebildumi pret viņa kandidatūru, un 
A. Meliņskis pāvesta apstiprinājumu nesaņēma, līdz Vidzemei tā arī nenokļuva 
un 1584. gada martā mira.1

1583. gada 11. maija kardinālu kolēģijas sanāksmes laikā pāvests Gregors 
XIII (Gregorius XIII; 1502–1585, pāvests no 1572. g.), sākotnēji tikai mutiski, 
apstiprināja diecēzes izveidi Vidzemē un sāka darbu pie tās faktiskās izveides, 
lai gan to apstiprinošu bullu neizdeva. Tādu izsniedza viņa pēctecis Siksts V 
(Sixtus V, 1521–1590, pāvests no 1585. g.), atzīstot sava priekšgājēja lēmumu 
par kanonisku. Saskaņā ar karaļa izteikto vēlmi par bīskapa sēdekli tika 
pasludinātas Cēsis,2 kam no šī laika bija jākļūst par “katoliskās reliģijas centru 
[..] reformētās zemes vidū”. Pilsētas vārdu ieguva arī visa diecēze, kuras robežas 
tika noteiktas diezgan vispārīgi – tā aptvēra visas Stefana Batorija ieņemtās 
teritorijas ar tajā esošajām pilsētām, pilīm, ciemiem un citiem īpašumiem. 
Tās ziemeļu robeža pletās no Ingrijas3, tad gāja cauri daļai Igaunijas līdz pat 
Daugavai. Kā bīskapa rezidences minētas Cēsis, Pērnava, Tērbata (tagad Tartu) 
un Vīlande. Bīskapa un kapitula uzturēšanai tika piešķirti īpašumi – Valmiera, 
Trikāta, Burtnieki, Brenguļi un Ropaži. Tika arī nodibināts kapituls, ko veidoja 
sešas personālās prelatūras (prāvests, dekāns, arhidiakons, kantors, sholastiķis 
un kurators) un sešas kanoniķu kolēģijas. Papildu ienākumus bija jānodrošina 
ar ieņēmumiem no Valmieras apgabala, kā arī ar bīskapam piešķirtās desmitās 
tiesas ievākšanas privilēģiju. 

Lai palielinātu katoļu Baznīcas ietekmi vietējo iedzīvotāju vidū, kas 
lielākoties bija protestanti un kuru ticības brīvību zināmā mērā nodrošināja 
tā sauktās Livonijas konstitūcijas (Constitutiones Livoniae), ko pasludināja  
1583. gada pavasarī Cēsu landtāga jeb seimika laikā, bija nepieciešams Vidzemes 
teritorijā izveidot prasmīgu Baznīcas un civilo pārvaldi. Tās pamatus ielika 
Jans Dimitrs Solikovskis (Solikowski; 1539–1603), kurš, neraugoties uz lielajām 
cerībām, ko uz viņu lika Vidzemes garīdzniecība, 1583. gadā tika pārcelts uz 
Ļvovas arhibīskapiju. Pēc tam līdz pat 1586. gadam pārraudzību pār Vidzemes 
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Baznīcas pārvaldi veica karaļa Stefana Batorija iecelts Pārdaugavas hercogistes 
administrators – kardināls Georgs (Ježijs) Radzivills (Radziwiłł; 1556–1600).4 
Lai nostiprinātu katolicisma pozīcijas Vidzemes teritorijā, karalis šeit bija 
iecerējis nometināt kolonistus no Itālijas un Bavārijas, bet dvēseļu aprūpes 
uzdevumus bija paredzēts uzticēt priesteriem un mūkiem no dažādām Polijas 
draudzēm, īpaši jezuītiem. Uz Varmijas (poļu val. Warmia, vācu val. Ermland) 
bīskapam Martinam Kromeram (Kromer, arī Cromer; 1512–1589) adresēto 
lūgumu nosūtīt vācu valodā runājošus garīdzniekus atsaucās trīs personas – 
Fabians Kvadrantīns (Quadrantinus, arī Kwadrantyn; 1550–1605), Ertmanis 
Tolgsdorfs (Tolgsdorf, arī Tolksdorf; ap 1550–1620) un Andreass Krīgers 
(Krüger, arī Krieger; ?), kuri 1582. gadā ieradās Rīgā. F. Kvadrantīns kļuva par 
prāvestu Pērnavā, E. Tolgsdorfs – Raunā, bet A. Krīgers – Valmierā.5 Vēl tajā 
pašā gadā jaunās provinces iekārtu apstiprināja Žečpospolitas seims, bet karalis 
deva rīkojumu par Cēsu baznīcas tuvumā esošās ielas ar 24 ēkām piešķiršanu 
kapitula vajadzībām – ienākumi no tās tolaik tika rēķināti 2100 dukātu gadā. 

No 1582. gada tika veidots arī draudžu tīkls, kas aptvēra šādas apdzīvotas 
vietas – Rīgu, Koknesi, Pērnavu, Vīlandi, Trikātu un Valmieru. Šeit darbojās 
arī 13 draudzes skolas, jezuītu kolēģijas Rīgā (no 1582. g.) un Tērbatā (no  
1583. g.), kā arī garīgais seminārs (no 1582. g.) un slimnīca nabagiem (no  
1583. g.) Rīgā.6 Jau 1582. gadā kardināls G. Radzivills veica agrāko katoļu 
draudžu vizitāciju un sāka centienus atjaunot dažādu iemeslu dēļ, kuru vidū bija 
arī vietējo iedzīvotāju nelabvēlīgā attieksme pret katoļu baznīcu, karadarbība 
un vispārēja nabadzība, pārtraukto draudžu darbību. Uz lielāku atbalstu 
kardināls varēja cerēt vienīgi no jezuītiem, kas ieplūda Vidzemē galvenokārt 
no Lietuvas teritorijas, to vidū kā sludinātājs kādu laiku Rīgā darbojās 
šim ordenim piederīgais priesteris Pjotrs Skarga7, kā arī no jau minētajiem 
bīskapa Martina Kromera atsūtītajiem draudžu garīdzniekiem no Varmijas, jo  
M. Kromers, būdams iesaistīts strīdos ar protestantiem, dedzīgi atbalstīja poļu 
katoļu Baznīcas misijas darbību Vidzemē. Tomēr joprojām trūka kanoniski 
iecelta bīskapa, un gan pāvesta nuncijs, gan karalis centās panākt pēc iespējas 
ātrāku šīs situācijas maiņu.

Pēc tam kad vairāki iespējamie kandidāti bija atteikušies ieņemt šo amatu, 
Stefans Batorijs galu galā pievērsa uzmanību Andreja Patrīcija Nidecka 
(Andrzej Patrycy Nidecki; 1522–1587) personai.8 Kāds bija tā iemesls?  
A. P. Nideckis, kurš bija dzimis 1522. gadā Osvencimā (Oświęcim) vidēji turīgā 
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šļahtas (muižnieku) ģimenē, kas bija cēlusies no Nidekas pie Andrihovas, 
savā būtībā vispirms bija zinātnieks. Studiju laikā Padujā viņš nodibināja 
tuvus sakarus ar daudziem Eiropas humānistiem, tostarp arī ar Frančesko 
Robortello (Robortello; 1516–1567), Karlo Sidžonio (Sigonio; 1524–1574) un 
Paulo Manucio (Manuzio; 1512–1574). Draudzības saites viņš nodibināja 
arī ar poļu dzejnieku Janu Kohanovski (Kochanowski; 1530–1584), kurš 
iemūžināja A. P. Nidecki vienā no saviem latīņu darbiem ar nosaukumu 
“Ad Andream Patricium” (Andrejam Patrīcijam). Jau agrā jaunībā atklājās  
A. P. Nidecka talants uz valodām: ļoti labā līmenī viņš apguva latīņu, grieķu 
un senebreju valodu. Īpaši viņu ieinteresēja Cicerona daiļrade, kam viņš veltīja 
ievērojamu sava turpmākā mūža un zinātniskās darbības daļu. Turklāt sevišķi 
ievērojams viņš bija tekstu un izdevumu kritikas jomā, labojot dažus Cicerona 
tulkojuma tekstus un drukātā formā izdodot viņa darbu fragmentu antoloģiju 
ar nosaukumu “Fragmentorum M. T. Ciceronis tomi IV cum [..] adnotationibus” 
(Venetii 1561), kā arī publiskojot kritiskas piezīmes attiecībā uz vairākām 
viņa runām (“Notae in duas M. Tullii Ciceronis Oratio nes”, Cracoviae 1583 
un “Notae in duas M. T. Ciceronis Orationes: pro Q. Ligario et Rego Deiotaro”, 
Cracoviae 1583). Tomēr droši var apgalvot, ka ne jau A. P. Nidecka zinātniskā 
darbība bija tā, kas iespaidoja karaļa lēmumu iecelt viņu šajā amatā. Daudz 
svarīgāks nosacījums bija viņa ilglaicīgais dienests: no 1546. līdz 1549. gadam 
viņš pildīja bīskapa Andreja Zebžidovska (Zebrzydowski; 1496–1560) sekretāra 
amatu, no 1560. gada bija karaļa sekretārs, turklāt, šajā amatā esot, no 1566. 
gada bija atbildīgs arī par Prūsijas jautājumiem. 1577. gadā tika publicēts viņa 
darbs “Commentarii de tumultu Gedanensi” par karaļa un Dancigas (tagad 
Gdaņska) pilsētas konfliktu. Pēc iesvētīšanas priestera amatā 1573. gadā  
A. P. Nideckis veltīja sevi katoliskajai apoloģētikai, strādājot pie hoziāniskajā9 
garā ieturētiem darbiem “Oratio de haeresi tollenda” (Kraków 1550) un 
“Parallela Ecclesiae Catholicae cum haereticorum Synagogis” (Kolonia 1576). 
Pēdējais no minētajiem darbiem vēlāk tika pārstrādāts un 1583. gadā Krakovā 
publicēts ar nosaukumu “De ecclesia vera et falsa libri V”. 

Kaut arī minēto iemeslu dēļ karalim Stefanam Batorijam viņš varēja 
šķist lielisks kandidāts bīskapa amatam tālajās Cēsīs, pats A. P. Nideckis 
karaļa piedāvājumu uztvēra bez entuziasma. Kā izriet no saglabājušās 
korespondences starp nunciju Alberto Bolonjeti (Bolognetti; 1538–1585) un 
pāvestu Gregoru XIII, šādas attieksmes cēloņi varēja būt vairāki. Pirmkārt, tas 
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bija materiālas dabas jautājums. Savas garīgās karjeras laikā A. P. Nideckis bija 
ieguvis daudzus beneficijus (mūsdienu nomenklatūras valodā “garīgo maizi”), 
cita starpā Kelces (Kielce) kūriju, Sremas (Śrem) un Viļņas arhidiakonātu, kā 
arī mācītājmuižu Ostrovā (Ostrow) un Varšavas, Sandomežas (Sandomierz), 
Pultuskas, Krušvicas (Kruszwica) un Krakovas kanonijas, tādēļ jokojoties viņš 
tika dēvēts par “visas Polijas priesteri”.10 Kad Tridentas koncils, kas sanāca 1543.– 
1563. gadā, izsludināja baznīcu beneficiju “uzkrāšanas” (cumulatio 
beneficiorum) aizliegumu un prasību pēc atteikšanās no tiem, ieņemot 
augstākus baznīcas amatus, A. P. Nidecka stāvoklis kļuva ļoti sarežģīts. Vēstulē 
nuncijam A. P. Nideckis apgalvoja, ka viņa atstāšana bez pietiekamiem 
līdzekļiem brīdī, kad viņš gatavojas uzņemties Cēsu bīskapa amatu, padarīs 
neiespējamu sekmīgu pienākumu pildīšanu kaut vai tāpēc, ka bez izmaksām 
dzīvošanai vajadzēs arī lielus līdzekļus, lai iepirktu nepieciešamos liturģijas 
priekšmetus un baznīcu grāmatas. Šeit jāatzīmē, ka Cēsu bīskapijas ienākumi 
tika rēķināti uz 8000 florīniem, kas pēc toreizējo Baznīcas varas iestāžu 
viedokļa nebija liela summa. Kā redzams sarakstē ar pāvesta nuncija kanceleju, 
A. P. Nideckis ļoti pretojās savai iecelšanai Cēsu bīskapa amatā, vēloties kļūt 
par Lenčicas (Łęczyca) prāvestu, ko tam bija solījusi karaliene Anna Jagellone 
(arī Jagailiete; Jagiellonka; 1523–1596), pie kuras viņš kādu laiku bija kalpojis 
par sekretāru. Turklāt, kā var spriest no vēsturiskajiem avotiem, viņa ambīcijas 
pilnībā apmierināja ļoti kārotā un 1561. gadā iegūtā Krakovas kanonija. Šo 
iemeslu dēļ A. P. Nideckis centās saglabāt sava materiālā stāvokļa status quo. 
Tāpēc patiesa šķiet vienā vēstulē viņam draudzīgajam bīskapam Martinam 
Kromeram paustā Andreja Patrīcija Nidecka atzīšanās, ka viņš vēlas būt par 
vienkāršu priesteri (reverendus), nevis godājamu bīskapu (reverendissimus).11 
Pat tad, kad 1584. gadā karalis viņu iecēla par Cēsu bīskapu, A. P. Nideckis 
izvirzīja noteikumus amata pildīšanai – viņš esot gatavs to darīt vienīgi tādā 
gadījumā, ja viņam piešķirtie beneficiji tiks atstāti līdzšinējā vai vismaz daļējā 
apjomā. Vienīgā iespēja apiet kanoniskos nolikumus varēja būt no pāvesta 
saņemta atļauja. Sarakstē ar Gregoru XIII 1584. gadā A. P. Nideckis, kuru 
atbalstīja karaliene Anna Jagellone,12 centās pārliecināt pāvestu par ieņēmumu, 
kādi varētu būt viņa rīcībā, un reālo izdevumu disproporciju.13 Ieilgušās sarunas 
šajā jautājumā kļuva par nuncija A. Bolonjeti neapmierinātības cēloni, jo viņš 
uzskatīja, ka līdzekļu trūkums nav traucēklis, bet drīzāk bīskapu mobilizējošs 
līdzeklis darboties sekmīgāk. Jautājuma risināšanas laikā nomira Gregors XIII, 
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un viņu pāvesta tronī nomainīja Siksts V, kurš izpildīja karaļa Stefana Batorija 
lūgumu un oficiāli iecēla A. P. Nidecki par Cēsu bīskapu, 1585. gada 29. maija 
vēstulē atļaujot paturēt viņa rīcībā esošos baznīcas beneficijus. No šī brīža 
līdz pat oficiālajai amata ieņemšanai A. P. Nideckis bija jau bīskaps-nomināts 
(biskup-nominat). Pāvests viņu par to informēja atsevišķā vēstulē, norādot uz 
lielajiem uzdevumiem, kādi bīskapam tiek izvirzīti, kā arī mudināja uz izturību 
un nepiekāpību, amata pienākumus pildot.14

1586. gadā Andrejs Patrīcijs Nideckis atteicās no līdz tam viņa rīcībā 
esošās Varmijas kantorijas, svētā Benedikta beneficijas un Krakovas kanoniķa 
pienākumiem. Tā paša gada pavasarī A. P. Nideckis ieradās Vidzemē un 
rezidēja Valmieras pilī. Viens no viņa pirmajiem lēmumiem bija novietot 
uz bīskapa mītnes vārtiem dzimtas ģerboni, ko rotāja, visticamāk, viņa paša 
sacerēta divrinde:

Haeresis, et Moschi postquam devicta potestas,
Livonidum primus pastor ovile rego.15

Jaunieceltā bīskapa situācija bija neapskaužama. Būt vidē, kas reliģijas, 
kultūras un tradīciju ziņā bija tik atšķirīga no dziļi humānistiskās Krakovas, 
kurā viņš ilgus gadus bija dzīvojis, laikā, kad spēka gadi jau aiz muguras 
(tobrīd viņam bija 64 gadi) un nomāca slimības, tādēļ viņš neredzēja iemeslus 
optimismam. Bīskapa kalpojums bija jāuzsāk protestantiskā zemē, kur pilsētās 
dominēja vācu izcelsmes iedzīvotāji, bet laukos dzīvoja vietējie iedzīvotāji 
(iezemieši), kas runāja valodās, ko viņš nezināja. Luterāniskā vide, jo īpaši 
Rīgā un Pērnavā, sacentās ar Svēto Krēslu un tā pārstāvjiem par ietekmi.16 
1585. gada pavasarī Vidzemē (tostarp Rīgā) norisinājās tā sauktie Kalendāra 
nemieri, kas bija saistīti ar Gregora kalendāra ieviešanu šajā reģionā pēc 
Romas ieteikuma. Turklāt īsi pēc apmešanās Cēsīs A. P. Nideckis nopietni 
saslima. Pēc izveseļošanās viņš 1586. gada rudenī sāka nodarboties ar diecēzi, 
vadot to vairākus nākamos mēnešus ar nelielas priesteru grupas atbalstu, 
kurus šim uzdevumam, kā jau minēts, dažus gadus pirms tam uz Vidzemi bija 
nosūtījis bīskaps Martins Kromers. Par savu vikāru, oficiālo uzticības personu 
un līdzstrādnieku bīskaps izvēlējās no Varmijas nākušo garīdznieku Fabianu 
Kvadrantīnu. 

Par milzīgu pārsteigumu gan Žečpospolitai, gan arī tās kaimiņu valstīm 
kļuva lielas pārmaiņas iecerējušā karaļa Stefana Batorija negaidītā nāve pēc 
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īsas slimības 1586. gada 12. decembrī Grodņā, kas satrieca pavalstniekus un 
gremdēja visus, kuriem bija cerība par Polijas valsts ziemeļaustrumu pozīciju 
stiprināšanu, skumjās un bailēs. 

Šajā neskaidrības pilnajā situācijā Andrejs Patrīcijs Nideckis gatavojās 
doties ceļā uz Seimu Polijā, kurā viņš piedalītos lēmumu pieņemšanā, kas būtu 
saistīti ar valsts nākotni. Tika nolemts izbraukt 1587. gada 2. janvārī. Taču 
1586. gada 31. decembra naktī bīskaps pēkšņi savārga.17 Izsūdzējis grēkus  
F. Kvadrantīnam, 1587. gada janvāra beigās viņš iekrita komā, bet 6. februārī, 
nenācis pie samaņas, mira Valmieras pilī. Drīz pēc viņa nāves turp steidzami 
ieradās Cēsu stārasts Prokops Peņonžeks (Pieniążek; ap 1530–1589), lai 
pasargātu mirušā bīskapa īpašumu no negodīgu un zaglīgu kalpu rokām.18 Pēc 
F. Kvadrantīna domām, vienīgi stārasta un viņa paša ātra iejaukšanās pasargāja 
bīskapa rezidenci no pilnīgas izlaupīšanas, tomēr būtiska daļa kustamā 
īpašuma un finanšu uzkrājumu nozuda, kā rezultātā līdzekļu trūka pat bēru 
noorganizēšanai.19 Bīskapa mirstīgās atliekas, aizvestas uz Cēsīm, 1587. gada 
12. februārī tika guldītas tur esošajā Sv. Jāņa katedrālē pie galvenā altāra.

Andrejs Patrīcijs Nideckis kā bīskaps neatstāja nekādu testamentu, līdz ar 
to mantojums tika sadalīts, balstoties uz dokumentu, ko viņš bija sagatavojis 
pirms piecpadsmit gadiem. No tā izriet, ka, izņemot mantojuma daļu, ko 
viņš novēlēja savam māsasdēlam Adamam Džeržanovskim (Dzierżanowski), 
mirušais konkrētus līdzekļus veltīja dzimtajai Osvencimai un vietējās jaunatnes 
izglītošanai.20

Pēc A. P. Nidecka nāves bīskapa sēdeklis Cēsis trīs gadus bija tukšs, taču 
Vidzemes katoļu garīdznieki un ticīgie, kas bija palikuši bez garīgā vadītāja, 
gandrīz nekavējoties vērsās pie pāvesta ar dedzīgu lūgumu iecelt cienīgu 
pēcteci, kuru Vidzemē daudzi saskatīja Oto fon Šenkinga (Schenking; ap 1554–
1637) personā. Viņš bija dzimis Vidzemē, labi pārzināja vietējo situāciju un, 
pēc daudzu domām, bija spējīgs vadīt Cēsu diecēzi, nesot labus augļus valstij 
un katoliskajai Baznīcai.21 Diecēzes situācija tolaik bija bēdīga – ļoti trūka 
garīdznieku. Pēc ārkārtīgi grūta, ar mainīgiem panākumiem īstenota bīskapa 
kalpojuma laika O. fon Šenkings 17. gs. 20. gados karadarbības dēļ bija spiests 
pamest Vidzemi un paglābties Sulejuvas (Sulejów) abatijā, kur viņš mira  
1637. gadā. Cēsu diecēze (1677. g. pārdēvēta par Inflantijas diecēzi, bet 1713. g. 
par Inflantijas un Piltenes diecēzi) līdz 1621. gadam bija tieši atkarīga no Svētā 
Krēsla, bet vēlāk nonāca Gņezno (Gniezno) metropolijas pakļautībā un formāli 
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Bīskapa Andreja Patrīcija Nidecka kapa plāksne Sv. Jāņa baznīcā Cēsīs, 
Skolas ielā 8, pirms restaurācijas. 1983. gads. A. Holma foto. 

VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centra arhīvs, inv. nr. 28927/8256-4 IV

pastāvēja līdz 1798. gadam, kad katolicisms bijušajā Livonijā (izņēmums ir tā 
sauktā Poļu Vidzeme, tagad Latgale) jau sen bija uz izzušanas robežas.22

Piecus gadsimtus vēlāk ir ierakstīta jauna lappuse Krakovas izcelsmes 
bīskapa un humānista darbības vēsturei reģionā, kas mūsdienās pieder 
neatkarīgajai Latvijai. Pateicoties Polijas Republikas Kultūras un tautas 
mantojuma ministrijas Kultūras mantojuma departamenta, Apvienotā 
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Bīskapa Andreja Patrīcija 
Nidecka restaurētā kapa 

plāksne. 2017. gads. 
R. Kiršfelda foto. Cēsu 

Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās 
draudzes arhīvs
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Kultūras mantojuma aizsardzības fonda TERPA un Latvijas Republikas Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas centieniem un sadarbībai,  
2008. gadā seno godību atguva Andreja Patrīcija Nidecka kapa plāksne, kas 
labā stāvoklī saglabājusies līdz mūsdienām Sv. Jāņa baznīcā (tagad luterāņu), 
kas atrodas vēsturiskajā Vendenē jeb mūsdienu Cēsīs.23

Kaut arī pamatots liekas Andreja Patrīcija Nidecka biogrāfa Kazimira 
Moravska secinājums, ka “par [Cēsu] diecēzes vadību un pastorālo darbību 
neko īsti pateikt nav iespējams,” tomēr var apgalvot, ka Andrejs Patrīcijs 
Nideckis ieņem nozīmīgu vietu gan poļu zinātnes, gan katoļu Baznīcas 
vēsturē, par ko bija pārliecināti jau viņa laikabiedri. Viens no tiem – Helmno 
jeb Kulmas (poļu val. Chełmno, vācu val. Kulm) bīskaps Pēteris Kostka (?–
1595) viņam veltīja šādus vārdus: “Dignum fuit immortalitate illud ingenium, 
ut certe nomen eius eruditioque futura est immortalis. Magnum profecto ecclesia 
Dei praesidium amisit, per quod est scriptis acriter defensa.”24
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Avotu dokumenti

Fabiana Kvadrantīna 1587. gada 10. februāra vēstule 
bīskapam Martinam Kromeram

Reverendissime in Christo Pater et Domine, Domine mihi gratiosissime
Eheu, spes nostra, Reverendissmus Dominus meus et Patronus 

benignissimus, Livoniae Episcopus, VI Febr[uarii] mortuus est. Volebat 
Reverendissima D[ominatio] sua postridie novi anni hinc in Poloniam 
proficisci: et ecce, ipso novo anno in morbum incidit, quo et postea extinctus 
est. Plane igitur, plane orphani sumus, utroque orbari parente, Episcopo 
nimirum et Rege. Sed omnis spes nostra in Deo est, cuius caussa in hanc 
provinciam profecti sumus. Ego aegrotanti Episcopo semper adfui (nam 
me vehementer amabat) confessionemque ipsius excepi, sed ipso obitus 
tempore non adfui, propterea quod nemo nostrum opinabatur ipsum hoc 
morbo moriturum. Urgebatur autem Reverendissimus aegrotans, aliquot 
ante obitum diebus, perpetuo fere somno, nam antea dormire non poterat. 
Itaque cubicularii ipsius, dormire opinantes, mortuum postea invenerunt. 
Curritur ad me: ego statim ad Reverendissimum propero. Sed iam animam 
reddiderat, antequam venissem. Scio, quid amiserim, nam praeclare mihi 
cupiebat Reverendissmus: administrationem episcopalium bonorum mihi 
iam crediderat: Vicarium et Officialem suum me nominaverat: et inter omnes 
Livoniae sacerdotes, quem ornaret, elegerat. Nunc omnia, morte ipsius, 
collapsa sunt. Deum rogamus immortalem, ut nobis et afflictae Livoniae huic 
talem Pastorem concedat, qui cum animarum fructu praeese queat. Mortuo 
Episcopo servitores ipsius conabantur, exclusis sacerdotibus me quoque pulso, 
arces et bona episcopalia per vim occupare, hoc interregni tempore. Cuius rei 
indignitate permotus Magnificus Dominus Procopius Pieniążek, Vendensis 
Capitaneus, vir sane religiossismus, et catholicae fidei propugnator fortissimus, 
nec non cleri Livonici defensor acerrimus, Volmariam cum militibus suis 
advolavit, arcem servitoribus defuncti d[omini] Episcopi ademit, mihique 
administrandam tradidit, et pristino officio me restituit. Qua re factum est, 
ut supellex episcopalis adhuc Volmariae sit: nam ceteroqui omnia exportata 
fuissent. Rogat Magnificus Dominus Pieniążek, ut Reverendissima Paternitas 
Vestra ipsi dignetur esse gratiosa. Multumque laetatur, quando aliquid novi 
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de Reverendissima Paternitate vestra affertur. Litteras Reverendissimae 
Paternitatis Vestrae in Januario scriptas, hodie accepimus: rogamusque, ut 
frequenter ad nos scribere dignetur. Multum enim iucunditatis mihi afferunt 
Epistolae Reverendissimae Paternitatis Vestrae. D[ominus] Ertmannus in 
suo manet proposito: et, ut video, non facile se ab eo dimoveri patietur. Nec 
videtur omnino urgendus: si enim inspiratio a Deo profecta est, ut pulchre 
scribit Reverendissima P[aternitas] Vestra, certe voluntati divinae quis resistet. 
Reverendissimam Paternitatem Vestram Deo optimo maximo devotissime 
commendo: meque paternae gratiae et amori ipsius.

Datum ex Arce Volmariensi X Febr[uarii] Anno Domini MDLXXXVII.

Reverendissimae Paternitatis vestrae

Servus et Capellanus minimus
Nec non filius obsequens

Fabianus Quadrantinus

Ad summum Pontificem hodie misimus, supplicantes, ut nobis quamprimum 
concedat pium aliquem et exemplarem (ut ita scribam) Episcopum.

Avots: Varmijas arhidiecēzes arhīvs Olštinā, lietas nr. AAWO, AB, D 25, k. 28–28v.

Tulkojums no latīņu valodas

Visgodājamākais tēvs Kristū un mans dārgais kungs.
Diemžēl mūsu cerība, mans visgodājamākais kungs un visžēlīgais aiz-

gādnis, Vidzemes bīskaps nomira 6. februārī. Viņa godība vēlējās uzreiz pēc 
Jaunā gada apmeklēt Poliju. Un šajā Jaunajā gadā viņu uzveica slimība, kas 
izrādījās letāla. Esam palikuši par apaļiem bāreņiem, kuri zaudējuši abus 
tēvus – gan bīskapu, gan karali. Taču visas mūsu cerības ir Dievā, dēļ kura 
devāmies uz šo provinci. Es pastāvīgi biju klāt pie slimnieka (jo viņš mani 
ļoti mīlēja) un uzklausīju viņa grēksūdzi, bet pašā nāves brīdī manis nebija 
pie viņa, jo neviens no mums nedomāja, ka viņš no šīs slimības mirs. Dažas 
dienas pirms nāves slimnieks gandrīz pastāvīgi bija bezsamaņā, lai gan 
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iepriekš viņš nespēja gulēt. Tādēļ viņa sulaiņi, domājot viņu aizmigušu, 
vēlāk to atrada [jau] mirušu. Viņi atskrēja pie manis, un es uzreiz steidzos 
pie mirušā. Bet, pat pirms es atnācu, viņš jau bija izdvesis garu. Zinu, ko 
esmu zaudējis. Visgodājamais [bīskaps] man bija iecerējis ko īpašu: viņš bija 
man jau uzticējis bīskapa mantas pārvaldīšanu, iecēla mani par savu vikāru 
un Baznīcas tiesas priekšsēdētāju, kā arī izredzēja starp saviem priesteriem, 
lai celtu cieņā. Tagad līdz ar viņa nāvi viss ir sabrucis. Lūdzam nemirstīgo 
Dievu, lai arī mums, nomāktajiem Vidzemes iedzīvotājiem, Viņš dotu tādu 
ganu, kas īstenotu vadību, kas nāktu par labu dvēselēm. Pēc bīskapa nāves viņa 
kalpi, aizdzenot priesterus un arī mani aizraidot, mēģināja ar spēku ieņemt 
pilis un pārņemt bīskapa mantu šajā bezvaldības laikā. Šī ļaunuma aizskarts, 
godājamais Prokops Peņonžeka kungs, Cēsu stārasts, ļoti dievbijīgs vīrs, kā 
arī bezbailīgs katoļu ticības aizstāvis un Vidzemes garīdzniecības aizbildnis, 
steigšus ieradās Valmierā ar saviem kareivjiem, atņēma pili mirušā bīskapa 
kalpiem un nodeva to manā pārvaldībā, un atgrieza mani pie iepriekš 
ieņemto amatu pildīšanas. Pateicoties tam, bīskapa īpašums joprojām ir 
Valmierā – citādi viss būtu iznests. Godājamais Peņonžeka kungs lūdz, lai Tu, 
visgodājamākais tēvs, parādi viņam laipnību. Viņš būs arī ļoti iepriecināts, kad 
ko jaunu dzirdēs no Tevis, visgodājamākais tēvs. Tavu janvārī rakstīto vēstuli, 
visgodājamais tēvs, saņēmām šodien, un lūdzam, lai Tu vēlētos mums rakstīt 
biežāk. Tiešām daudz prieka, visgodājamākais tēvs, man sniedz Tavas vēstules. 
Ertmana kungs pastāv savā nodomā, un, kā redzu, nav viegli viņu atrunāt no 
tā. Tāpat arī man nešķiet, ka vispār viņu vajadzētu spiest to darīt: jo, ja, kā to 
skaisti raksti, visgodājamais tēvs, iedvesma nāk no Dieva, kas gan patiešām 
pretosies Dieva gribai.

No sirds uzticu Tevi, tēvs, vislabākajam un vislielākajam Dievam, un mani 
Viņa tēvišķai žēlastībai un mīlestībai. 

Rakstīts Valmieras pilī 1587. gada 10 februārī.

Tavs, visgodājamākais tēvs,
viszemākais kalps un kapelāns, 
ka arī paklausīgs dēls

Fabians Kvadrantīns
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[P. S.] Šodien nosūtījām Svētajam Tēvam pazemīgu lūgumu, lai pēc iespējas 
ātrāk mums nozīmētu kādu dievbijīgu un, kā sacīt jāsaka, priekšzīmīgu 
bīskapu. 

Andreasa Krīgera 1587. gada 12. marta vēstule 
bīskapam Martinam Kromeram 

Reverendissime in Christo Pater, et Domine D[omine] gratiosissime.
Salutem cum humillima precum et servitiorum paratissimorum 

commendatione.
A medio anno parum scripsi ad P[aternitatem] V[estram] Reverendissimam, 

eam ob causam, quod ipse eam invisere volebam. Id vero, quo minus factum 
est, Reverendissimus in Domino immortuus Episcopus in causa fuit. 
Trigesima decembris veni Wolmariam ad iter paratus, ut secunda Ianuarii 
cum Reverendissimo (iam enim res ipsius erant in curribus complicatae) 
Wilnam, inde vero recta Helspergam iremus. Haec cum ageremus, vesperique, 
quae* erat ultima Decembris, multa laeti in mensa de nostro itinere, ac 
Reverendissima P[aternitate] V[estra] conferemus, quasi ad illam minus 
de nobis cogitationem ex improviso accureremus, ecce eadem nocte im 
morbum gravem et periculosum incidit, in quo etiam multis usus medicis et 
medicamentis, et ante obitum suum per octo ferme octo dies ratione carens, 
servis et sacerdotibus absentibus, vitam suam intestatus 6 februarii finivit.

Post mortem ipsius res omnes nobis gementibus praedae expositae fuerunt. 
Supervenit enim generosus Dominus Pieniążek Wendensis capitaneus cum 60 
et aliquot heczlonibus*, servitoribus Reverendissimi in vincula coniectis, arces 
Tricatum et Wolmariam occupavit. Inde argentum pene omne, pecunia, equi, 
frumenta (quae duo milia florenorum excedebat), vestes direpta ita, quod pro 
sepultura, quae 18 Martii Wendii erit, extat pene nihil. Talis tanti viri exitus 
fuit, et quidem quo* ad morbum turpissimus fuit, et sic iter meum necessario 
prolongari debuit. Confido tamen misericordi Domini, quod Paternitatem 
Vestram Reverendissimam brevi salutabo et complectar, atque de provisione 
mihi saepius verbo et scripto gratiose promissa humiliter orabo: quem 
diem utinam salvus Paternitate vestra salva videre, quamprimum possim.  

* Atšifrējums neskaidrs.
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Commendo me in gratiam et favorem Dominationis Vestrae Reverendissimae, 
quam Deus optimus maximus adhuc in hoc saeculo quam longissime bene 
valentem et florentem pro nostra miserorum sacerdotum Livoniae consolatione 
servet incolumem. Datum Wolmarii 12 Martii Anno Domini 1587.

Paternitatis Vestrae

Capellanus et servus
Minimus

Andreas Krugerius

Avots: Varmijas arhidiecēzes arhīvs Olštinā, lietas nr. AAWO, AB, D 37, k. 18–18v.

Tulkojums no latīņu valodas

Visgodājamākais tēvs Kristū un visžēlīgākais kungs,
[es tev sūtu] sveicienu, viszemīgi uzticot manus pazemīgos lūgumus un 

kalpošanu. Pusgadu es maz Tev rakstīju, visgodājamākais tēvs, bet tas bija 
tādēļ, ka pats personīgi Tevi vēlējos apmeklēt. Iemesls tam, ka tas nenotika, 
bija saistīts ar visgodājamākā bīskapa kunga nāvi. 30. decembrī ierados 
Valmierā, gatavs ceļam (tam paredzētās lietas jau bija sapakotas ratos), lai 
otrajā janvārī kopā ar visgodājamāko [bīskapu] dotos uz Viļņu, bet pēc tam 
tieši uz Lidzbarku. Kad to plānojām, decembra pēdējā dienā pie galda mēs 
ar prieku daudz runājām par mūsu braucienu un Jūsu Ekselenci, itin nejauši 
vēršot savas domas pat vairāk uz jums nekā mums pašiem. Un tajā pašā naktī 
[bīskaps A. P. Nideckis] saslima ar smago un nāvējošo slimību, kuras laikā 
saņēma ļoti daudzu ārstu palīdzību un zāles; apmēram astoņas dienas pirms 
savas nāves viņš pavadīja bezsamaņā, un nomira 6. februārī, klāt neesot ne 
kalpiem, ne priesteriem, ne arī atstājot testamentu. 

Pēc viņa nāves, mums visiem par dziļu nožēlu, viss īpašums nokļuva 
izlaupītāju rokās. Pēkšņi ieradās augstdzimušais Peņonžeka kungs, Cēsu 
stārasts, un, notverot vairāk nekā sešdesmit sulaiņu, visgodājamākā bīskapa 
kalpus, ieņēma Trikātas un Valmieras pilis. No turienes tika izlaupīts gandrīz 
viss sudrabs, nauda, zirgi, pārtikas krājumi (to vērtība pārsniedza divus 
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tūkstošus poļu zlotu) un apģērbs, tā ka bērēm, kas notiks 18. martā, neatliek 
gandrīz nekas. Tādas bija tik liela cilvēka beigas, pat ļoti nepatīkamā slimībā, 
un tāpēc radās nepieciešamība pārcelt manu ceļojumu. Lieku cerības uz 
žēlsirdīgo Dievu, ka drīz sveicināšu un apskaušu Tevi, visgodājamākais tēvs, 
un dziļā pazemībā lūgšu aprūpi, kas tik bieži laipni man bija apsolīta mutiski 
un rakstiski. Kaut ātrāk es piedzīvotu šo dienu un ieraudzītu Tevi, tēvs, pie 
labas veselības. Uzticos Tavai žēlastībai un laipnībai, visgodājamākais kungs. 
Lai labais un augstais Kungs uztur Tevi šajā pasaulē pēc iespējas ilgāk pie labas 
veselības un labklājības, par iepriecinājumu mums, nelaimīgajiem Vidzemes 
priesteriem.

Rakstīts Valmierā 1587. gada 12. martā.

Tavs, tēvs, kapelāns un pazemīgs kalps

Andreass Krīgers 

No poļu un latīņu valodas tulkojušas Inese Suļžanoka un Ingrīda Pūce
Zinātniskā redaktore Mārīte Jakovļeva
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Robert Sawa

WENDENER EPISODE IM LEBEN DES KRAKAUER 
HUMANISTEN: ANDREAS PATRyCy NIDECKI, BISCHOF 

VON WENDEN 1586/87
 
Nach dem Zusammenbruch des mittelalterlichen Alt-Livlands infolge 

der Reformation und des Livländischen Krieges (1558–1582) unternahm 
Stephan Báthory, König von Polen-Litauen, Versuche zur Wiederherstellung 
des Einflusses der katholischen Kirche in den unter seine Herrschaft geratenen 
livländischen Ländern. Um dieses Ziel zu erreichen, ließ der König in Livland ein 
Bistum gründen, das “ein Zentrum der katholischen Religion… inmitten eines 
reformierten Landes” werden sollte. Die Stiftungsurkunde des Bistums wurde am 
3. Dezember 1582 unterschrieben; am 29. Januar 1583 wurde an die päpstliche 
Kurie ein Gesuch um die Bestätigung des neu gegründeten Bistums geschickt. 
Papst Gregor XIII. gab eine mündliche Bestätigung, eine Bestätigunsbulle 
wurde erst von seinem Nachkommen, Sixtus V., erteilt. Die neu gegründete 
Diözese wurde nach dem Namen der Stadt, in der sich der Bischofssitz befand, 
Bistum Wenden benannt. Um die Stellung des Katholizismus in Livland zu 
stärken, hatte der König geplant, auf diesen Ländern Kolonisten aus Italien und 
Bayern anzusiedeln. Mit der seelsorgischen Arbeit sollten Priester und Mönche 
(insbesondere Jesuiten) aus verschiedenen polnischen Gemeinden beauftragt 
werden. Seit dem Jahr 1582 wurde auch ein Gemeindenetz gestiftet, der folgende 
Orte umfasste: Riga, Kokenhusen, Fellin, Trikaten und Wolmar. Hier wirkten 
auch 13 Gemeindeschulen, Jesuitenkollegien in Riga (ab 1582) und in Dorpat (ab 
1583) sowie ein Geistliches Seminar und ein Armenkrankenhaus in Riga.

 Eine erfolgreiche Tätigkeit der Diözese wurde dadurch gestört, dass es hier 
eine lange Zeit keinen kanonisch eingesetzten Bischof gab. Etliche der ernannten 
Kandidaten wollten sich in die weite Provinz nicht begeben und weigerten sich, 
dieses Amt anzunehmen. Auch Andreas Patrycy Nidecki (1522–1587) war 
vorerst für den Vorschlag des Königs, Bischof von Wenden zu werden, nicht sehr 
begeistert. Nidecki war ein Mensch von guter Bildung, er hatte etliche Traktate 
verfasst und eine Karriere am polnischen Hof gemacht. Als er 1584 durch König 
Stephan Báthory zum Bischof von Wenden ernannt wurde, stellte er konkrete 
Bedingungen: er war bereit, das Amt des Bischofs nur dann zu übernehmen, 
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wenn ihm all die zur Verfügung gestellten Benefizien in dem bisherigen Um-
fang – oder wenigstens teilweise – überlassen werden sollten. Papst Sixtus V., 
der auf das Gesuch des Königs von Polen Nidecki offiziell zum Bischof von 
Wenden ernannte, erlaubte ihm laut einem Schreiben vom 29. Mai 1585 all die 
ihm verliehenen kirchlichen Benefizien zu behalten. Seit diesem Moment bis zur 
offiziellen Antretung des Amtes war Nidecki schon Bischof-Nominantus (biskup-
nominat). Nach Livland kam er im Frühling 1586. Leider wurden seine Vorhaben 
durch seinen Tod bereits zu Anfang des Jahres 1587 unterbrochen. Obwohl die 
Äußerungen des Biographen Nideckis, Kazimierz Morawski, dass es unmöglich 
sei, über die Leitung und pastorale Tätigkeit der Diözese Wenden etwas konkretes 
zu sagen, scheinbar begründet sind, kann man mit Recht behaupten, dass Nidecki 
eine bedeutsame Stelle sowohl in der Geschichte der polnischen Wissenschaft als 
auch in der der katholischen Kirche hat. Auch seine Zeitgenossen waren davon 
fest überzeugt.

Dank den Bemühungen und der Zusammenarbeit zuständiger Behörden aus 
Polen und Lettland, wurde 2008 die Grabplatte des Bischofs Andreas Patrycy 
Nidecki, die bis heutzutage in der St. Johanniskirche in Cēsis / Wenden (heute: 
evangelisch-lutherisch) erhalten ist, in seiner bisherigen Schönheit restauriert.

Schlüsselwörter: Alt-Livland, Bistum Wenden, Diözese, Bischofsamt, Reka- 
tholisierung, Stephan Báthory, päpstliche Kurie. 

Iesniegts 2015. gada 5. novembrī


