1605. GADA 27. SEPTEMBRIS
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Salaspils kauja. P. Snayers 1619. Foto: A. Lukšenas, La Fondation de France, Sassenage.

1605. g. 27. septembrī (pēc jaunā stila) Salaspilī (Kirchholm) vienā no mīklainākajām un asiņainākajām 17. gs. kaujām
Eiropā cīnījās divu lielvalstu Polĳas – Lietuvas (Žečpospoļita) un Zviedrĳas karapulki. Šī kauja saistāma ar 1600. – 1629. g.
poļu – zviedru karu Latvĳas teritorĳā, kurā abas lielvalstis cīnījās par kundzību Baltĳas jūras austrumu krastā. Tā nebĳa kauja
par Salaspili, bet kauja par Rīgu – ekonomiski un stratēģiski nozīmīgāko reģiona pilsētu.
Kauja dēvēta arī par “astoto pasaules brīnumu”. Tā arvien ir noslēpumains militārās vēstures notikums. Zviedrĳas karaļa
Kārļa IX komandēto karaspēku uzvarēja trīsreiz mazākais Polĳas – Lietuvas karaspēks hetmaņa Jana Karola Hodkēviča vadībā.
Kaujā krita ~ 9000 Zviedrĳas karavīru un ap 100 Polĳas – Lietuvas karavīru. Salaspils kaujas slava izskanēja tālu Eiropā.
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Polĳas - Lietuvas karaspēka kodolu veidoja jātnieki – huzāri, kazaki un tatāru vieglie jātnieki, kuru bruņojumu pamatā veidoja
šķēpi, vairogi un pistoles. Poļu – lietuviešu karaspēks neiztika arī bez kājniekiem, bruņotiem ar arkebūzām - šaujamieročiem.
Kaujas priekšvakarā poļu – lietuviešu karaspēkā morāle bĳa augsta. Lai gan pretiniekiem piederēja skaitliskais pārsvars, poļu –
lietuviešu karaspēks, cīnoties skaitliski mazākā skaitā, jau iepriekš, kaujās pie Kokneses un Paides, bĳa zviedru karaspēku sakāvuši.
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Zviedrĳas karaspēks sastāvēja no kājniekiem, kurā bĳa daudz algotņu no Vācĳas, Francĳas u.c. Rietumeiropas zemēm. Zviedru
armĳas karavīrus varēja iedalīt divās kategorĳās: galvenajā triecienspēkā – kājniekos, kas sastāvēja no musketieriem, šķēpnešiem un
kavalērĳas vienībām. Kaujas priekšvakarā zviedru karaspēks nebĳa labākajā stāvoklī. Tas bĳa daudzskaitlīgs, tomēr vāji apmācīts.
Arī algotņu morāle pirms Salaspils kaujas bĳa visai zema, jo poļu – lietuviešu karaspēks bĳa zviedrus vairākkārt sakāvis, turklāt
algotņi negribēja cīnīties klajā laukā pie Salaspils.

3

Jans Karols Hodkēvičs (1560. – 1621.) Salaspils kaujas uzvarētājs, viens no slavenākajiem Polĳas – Lietuvas valsts
militārajiem komandieriem.
Frīdrihs Ketlers (1569. – 1642.) Kurzemes – Zemgales hercogs. Salaspils kaujā Polĳas – Lietuvas valsts sabiedrotais.
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Zviedrĳas karalis Kārlis IX (1550. – 1611.). Valdīšanas laiks: 1604. –1611. gadam. Pēc ticības bĳa dedzīgs protestants, tādēļ
katoļticīgo Polĳas – Lietuvas valsti, arī reliģisku motīvu vadīts, uzskatīja par vienu no saviem niknākajiem pretiniekiem.
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Sv. Jura baznīca
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Mārtiņsalas pils jeb Alt-Kirchholm
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Salaspils kaujas vieta mūsdienās. Foto: Māris Šneiders 2016.
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VĒSTURISKI OBJEKTI KAUJAS TERITORĲĀ
1

Sv. Jura baznīca. Pēc kaujas pie baznīcas tika apbedīti ~ 9000 kritušo Zviedrĳas armĳas karavīru. Baznīca pēc
J. K. Hodkēviča pavēles atjaunota, jo kaujas laikā baznīcas tuvumā noritēja sīvas cīņas, kuru laikā dažas Zviedrĳas
karaspēka daļas centās nocietināties baznīcas mūros. Zviedru valdīšanas gados baznīca pārbūvēta. Gan zviedru
kapu, gan pārbūves dēļ, Sv. Jura baznīcai iesakņojies “zviedru baznīcas” apzīmējums. Mūsdienās vēl redzamas
baznīcas drupas.
Salaspils skanste - Salaspils lielā jeb zviedru skanste bĳa viena no lielākajām šāda veida nocietinājumu būvēm
Latvĳā. Iespējams, 17. gadsimta sākumā šajā vietā jau atradās kāds nocietinājums, jo skanstes vieta tiek saistīta ar
Salaspils kauju. Savu galīgo izskatu skanste gan ieguva jau pēc kaujas – 17. gadsimta vidū. Tā atradās gandrīz
blakus Sv. Jura baznīcai, apkārtnes augstākajā vietā, kur 1605. g. bĳa viens no Salaspils kaujas epicentriem.
Apkārtnes ainavā skanste bĳa izšķirama līdz 20. gs. vidum, kad lielākā daļa no tās tika norakta.
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Alt-Kirchholm. Celta 1186. gadā Livonĳas pirmā bīskapa Meinarda vadībā uz salas Daugavā.
Pils un baznīca uz salas ir tās, kas veido pilsētas nosaukumu latviešu un vācu valodā – Kirchholm jeb Salaspils.

Divi objekti (Salaspils skanste un Mārtiņsalas pils) mūsdienās vairs nav saglabājušies.
PIEMIŅAS AKMEŅI
Salaspils kaujas atcerei veltīti divi piemiņas akmeņi Rīgas – Daugavpils šosejas malā:
1)

Zviedrĳas karaļa Kārļa IX dzīvības glābšanai un ap 9000 kritušo Zviedrĳas karavīru atcerei piemiņas akmens
uzstādīts pēc “Latvĳas Kultūras fonda” iniciatīvas 1995. gadā.

2)

Piemiņas akmens Polĳas – Lietuvas un Kurzemes-Zemgales hercogistes karaspēka spožajai uzvarai uzstādīts
1996. gadā, rekonstruēts 2005. gadā. (Piemiņas akmeņu atrašanās vietu skatīt kartē pēdējā lapaspusē)

KAUJAS NORISE
Hodkēvičs Salaspilī bĳa ieradies jau dienu pirms kaujas no Igaunĳas puses.
Hodkēvičam palīgā, neilgi pirms Salaspils kaujas sākuma, pāri braslam
šķērsojot Daugavu, bĳa ieradusies arī Kurzemes hercoga Frīdriha Ketlera
komandētā Kurzemes jātnieku vienība. Hercoga negaidītā ierašanās, šķērsojot
šķietami tajā laikā nešķērsojamo Daugavas upi, jau pirms kaujas tika uzskatīta
par labu zīmi un vēl vairāk stiprināja poļu – lietuviešu kaujasspējas.
Zviedrĳas karaspēks Salaspils apkārtnē ieradās no Rīgas puses un ap astoņiem
rītā jau bĳa izvietojies kaujas ierindā. Zviedru pārspēks kaujas laukā bĳa
milzīgs (apmēram trīs pret vienu).

Lietuvas hetmanis
Jans Karols Hodkēvičs
(1560 – 1621)
vadīja Polĳas – Lietuvas
armĳas vienības un
nodrošināja tām uzvaru
Salaspils kaujā.

Abiem karaspēkiem satiekoties, kauja netika uzsākta. Zviedri atradās
izdevīgākās pozīcĳās nekā poļi – lietuvieši, jo Hodkēviča jātniekiem vajadzēja
uzbrukt zviedriem, kas stāvēja uzkalnā. Hodkēvičs manevrējot ar savu
karaspēku, centās radīt pārliecību zviedros, ka kauju nevēlas. Neskatoties uz
zviedru augstāko virsnieku centieniem atrunāt karali no izdevīgo pozīcĳu
atstāšanas, Kārlis tomēr pavēlēja sākt uzbrukumu.
Kauja sākās ap plkst. 13:00 un notika trīs atsevišķās vietās: tajā skaitā pie Sv.
Jura baznīcas un Rīgas ceļa. 15 – 20 minūšu laikā Hodkēviča karaspēks guva
pārsvaru. Kaujas likteni lielā mērā izšķīra apstāklis, ka zviedru kājnieki, bruņoti
ar musketēm, nespēja apturēt Hodkēviča kavalērĳu. Sava nozīme šeit bĳa arī

nelabvēlīgajam vēja virzienam, kas poļu – lietuviešu saceltos putekļu mākoņus
pūta tieši virsū zviedru kājniekiem. Putekļu dēļ bĳa apgrūtināta gan redzamība
(kas traucēja šaujamieroču izmantošanu) gan sazināšanās dažādu karaspēku
daļu starpā. Tikmēr poļu kavalērĳai izdevās ātri sakaut zviedru karaspēka
flangos izvietoto kavalērĳu. Kavalērĳas atkāpšanās padarīja neaizsargātus gan
zviedru kājniekus, gan izraisīja kopēju haosu visā zviedru karaspēkā. Tas
palīdzēja poļiem – lietuviešiem iegūt pārsvaru. Sekoja slaktiņš un
pakaļdzīšanās, kurā arī krita lielākā daļa zviedru karavīru. Pēc kaujas apglabāti
apmēram 9000 Zviedrĳas armĳas kritušie, neskaitot noslīkušos ūdenī un
pazudušos purvos. Vēl ap 1774. g. pie Salaspils Sv. Jura baznīcas bĳuši
redzami trīs uzkalni, iespējams, kritušo apbedījumi. Daļa zviedru, kas
paglābās no slaktiņa, aizbrauca ar kuģiem, daļa aizgāja pa Pērnavas ceļu uz
Igaunĳas teritorĳu.
KAUJAS REZULTĀTS
Tālejošu seku Salaspils kaujai nebĳa un jau 1621. gadā Rīga, vēlāk visa
Livonĳa nonāca zviedru valdījumā. Lai gan Hodkēviča zaudējumi kaujā bĳa
nesalīdzināmi mazāki (tikai ap 100 karotāju), tomēr kaujā gāja bojā liels
skaits vērtīgo, apmācīto huzāru zirgu. Trenētu zirgu zaudējums, kurus bĳa
grūti aizvietot vēlākajās kaujās, bĳa viens no aspektiem, kas galarezultātā
noveda pie Polĳas - Lietuvas militārā spēka samazināšanās.

Zviedrĳas karalis
Kārlis IX (1550 – 1611),
vadīja Zviedrĳas armĳu
Salaspils kaujā. Kaujas laikā
gandrīz zaudē dzīvību, tomēr
pēdējā brīdī karali izglābj
(samaksādams pats ar savu
dzīvību) Vidzemes muižnieks
Heinrihs fon Vrede.
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+371 67945440
visit@salaspils.lv
visit.salaspils.lv
Facebook:/salaspilstic

Daugavas muzejs
Doles sala, Salaspils novads,
LV-2169, Latvĳa
+371 67216367
daugavas.muzejs@inbox.lv
daugavasmuzejs.lv
Facebook:/ Daugavas muzejs
Twitter: @DaugavasMuzejs
draugiem.lv:/ daugavasmuzejs
instagram:/ daugavasmuzejs
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SALASPILS

Piemiņas akmens 1605. g. Salaspils kaujai (zviedru)
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Sv. Jura baznīcas drupas
Kaujas epicentrs
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