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Reformatsioon, kirikuvarad ja 
võim – tüli Riia peapiiskopi ja 
linna vahel 1520.–1550. aastatel

Madis Maasing

Annotatsioon. Artikkel käsitleb viimast keskaegsel Liivimaal 
toimunud konflikti Riia linna pärast (1524/25–1547/51). Põhitähele-
panu on suunatud Riia peapiiskopi katsetele taastada alates 1452. 
aastast koos Saksa Ordu Liivimaa haruga jagatud kaasvõim linna 
üle ning saada tagasi reformatsiooni tõttu linnale kaotatud kiriku-
varad, sealhulgas enda ja toomkapiitli valdused. Tülile püüti leida 
lahendust nii Liivimaal kui ka väljaspool seda; sealjuures protsessiti 
aastail 1532–1540 tulutult ka Püha Rooma keisririigi kammerkohtus. 
Konflikti komplitseerisid nii peapiiskopi, ordu ja linna vahelised 
võimuvahekorrad kui ka reformatsioonist tingitud konfessionaalsed 
vastuolud. Peale selle tekkisid erimeelsused kirikuvarade määratle-
mise küsimuses – kas nende alla lugeda ka peapiiskopilt ja kapiit-
lilt konfiskeeritud eluhooned ja maavaldused või mitte. Vastuolud 
õnnestus osaliselt lahendada kahes etapis: 1547. aastal taastati tänu 
ordu ja peapiiskopi kokkuleppele viimase ilmalik kaasvõim ning 1551. 
aastal pärast ordu ja Liivimaa piiskoppide vahendustegevust saadi 
kokkulepe ka kirikuvara küsimuses. Tüli käigus ilmnes, et Liivimaa 
poliitilises süsteemis kehtinud jõuvahekorrad ei soosinud püsivat ja 
stabiilset ainuvõimu Riia üle ning sundisid osapooli leppima ebamu-
gava, kuid siiski talutava kaksikvõimuga.

Võtmesõnad: keskaegne Liivimaa, Riia linn, Riia peapiiskop, Saksa 
Ordu Liivimaa haru, Püha Rooma keisririik
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Wer Rige hat, der hat Leifflannth1 
An den Rigisschen licht alle de macht2

1201. aastal asutatud Riiat võib ilma kahtluseta lugeda keskaegse 
Liivimaa olulisimaks linnaliseks keskuseks. Linna majanduslik, 
usuline ja poliitiline tähtsus – sealne toomkirik oli nii Liivi- kui ka 
Preisimaad hõlmanud Riia kirikuprovintsi keskne pühakoda ning 
seal asusid kuni 15. sajandi lõpuni ka Riia peapiiskopi ja Liivimaa 
ordumeistri residentsid – tegi sellest sajanditeks olulise tüliõuna Riia 
peapiiskopi ja Saksa Ordu vahel, kes võitlesid esivõimu pärast Liivi-
maal. Samal ajal komplitseeris võitlusi Riia üle tõik, et linn ise võttis 
neist samuti aktiivselt osa ning suutis ordut ja peapiiskoppi teineteise 
vastu välja mängides ja teiste poliitiliste jõududega koostööd tehes 
oma positsioone korduvalt edukalt kindlustada.3 

Kes omas Riiat, sel oli üldjuhul ülekaal kogu Liivimaal. Seda 
annavad mõista ka käesoleva artikli päises toodud tsitaadid, mis 
pärinevad viimase pikaajalise linnaga seotud tüli ajast (1524/25–
1547/51). See algas Riias ordu ainuvõimu kehtestumisega senise peapiis-
kopi ja ordu ühisvõimu asemel, mille ajendiks olid reformatsioo-
nisündmused linnas. Järgnenud tüli kandvaks teljeks oli peapiiskopi 
ja linna vastasseis võimu- ja usuküsimustes. Peale nende ja ordu olid 
konfliktiga seotud kõik Liivimaa tähtsamad poliitilised jõud (vrd 
Piirimäe 2008; Lange 2014a: 31–101; Maasing 2016), aga ka mitmed 
välismaised valitsejad ja instantsid. Tüli kohta on säilinud küllaltki 
arvukas allikmaterjal: lepingud, nende mustandid ja kavandid ning 
kõrgemate instantside otsused ja kirjad, mis peegeldavad avalike ja 

1 „Kel on Riia, sel on Liivimaa“. Tulevase Riia peapiiskopi, Brandenburg-Ans-
bachi markkrahvi Wilhelmi 1535. aasta kirjast oma Preisimaa hertsogist ven-
nale Albrechtile (HA 2, nr 807).
2 „Riialastest sõltub kogu võim [Liivimaal]“. Viljandi komtuuri Rupert de Grave 
1532. aasta kirjast Liivimaa ordumeistrile (AR 3, nr 306).
3 Ordu ja peapiiskopi võimuvõitlusest ning ordu püüetest teisi Liivimaa piiskoppe 
enda mõjule allutada vt nt Jähnig 2011, 76–98. Riia toomhärrad pidid ordusse kuu-
luma aastail 1394–1424 ja 1448–1566 ning enamus toonastest peapiiskoppidest olid 
samuti ordu liikmed. Siiski olid nende suhted orduga tihti pingelised ja mõnikord 
äärmiselt konfliktsed vt nt Kroeger 1930; Sternheim 2017. Riia positsioonist: Met-
tig 1897; Hellmann 1993; Misāns 2005.
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salajaste läbirääkimiste kulgu, samuti osapoolte mõtteavaldusi, soove 
ja eesmärke (eelkõige HA 1–4; AR 3; MLA 4–5). 

Mainitud probleemistiku igakülgne rahuldav käsitlemine eeldaks 
raamatu formaati.4 Siinne artikkel keskendub eelkõige küsimusele, 
mis olid niivõrd pikaajalise ja laiaulatusliku tüli peamised tegurid. 
Olid selleks läbi keskaja kestnud vastuolud võimu jagamise pärast 
linnas; reformatsioonist tingitud usulis-poliitilised probleemid või 
hoopis teiste, Liivimaa-siseste või -väliste jõudude sekkumine? Selleks 
keskendun olulisimatele läbirääkimistele ja lahenduskatsetele, aga 
ka nende käigus üles kerkinud põhilistele vaidlusküsimustele, mille 
mõistmiseks tuleb põgusalt käsitleda ka laiemat poliitilist konteksti. 
Peale kõnealuse konflikti olemuse hindamise võimaldab see uurida, 
millised olid tegelikud jõuvahekorrad varauusaja lävel oleva Liivimaa 
poliitilises süsteemis, ja hinnata ka selle konfliktilahendusvõimekust.

Kirchholmi leping, reformatsiooni ja tüli algus

Kõigis Riiaga seotud võimuvaidlustes oli 15. sajandi keskpaiga järel 
kesksel kohal 1452. aasta novembris sõlmitud Kirchholmi leping, 
millega ordu ja peapiiskop võimu linna üle ära jagasid. Sellest koos-
tati kaks varianti, millest avaliku kinnitasid peapiiskop, ordu ja linn 
(AR 1:5, nr 552), samas kui linna jaoks esialgu saladusse jäänuga regu-
leerisid peapiiskop ja ordu omavahelisi tülisid ning sätestasid Riiale 
mõne lisakohustuse (AR 1:5, nr 553). Põhiosas olid mõlemad siiski 
sarnased ja lepingu põhitingimused olid järgmised: 

•  Riia raad ja kogukond pidid andma truudusevande korraga 
peapiiskopile ja ordule;

4 Seni säärane käsitlus puudub. Kõige üksikasjalikuma ülevaate annab Constan-
tin Mettigi Riia linna ajalugu (Mettig 1897: 173–203, 220–237). Tüli mõningaid epi-
soode käsitlevad lähemalt Paul Karge (Karge 1924b), Leonid Arbusow (Arbusow 
Jun. 1921), Thomas Lange (Lange 2014a: 151–156, 164–166; 2014b) ja Ulrich Mül-
ler (Müller 2014: 263–266, 272–278, 308–322). Manfred Hellmanni ülevaateartik-
lis ordu ja Riia linna suhetest 13.–16. sajandil on käsitletud vaid käesoleva tüli 
algust (Hellmann 1993: 31).
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•  mõlemad isandad kinnitasid kohtufoogti, linna kõrgeima 
kohtuametniku, samuti pidid peapiiskop ja ordu olema linnale 
kõrgeimad kohtuinstantsid;5 

•  Riia rae olulisimad otsused pidid saama ordu ja peapiiskopi esin-
dajate heakskiidu;

•  ordu ja peapiiskopi vahelise võimaliku tüli korral ei tohtinud linn 
liituda kummagi poolega, vaid jääma korraga mõlemale truuks 
ning aitama tüli lõpetada;

• toomkiriku piirkond ehk toomstift, kus asusid nii peapiiskopi resi-
dents kui ka paljude toomhärrade elumajad, pidi olema ainuüksi 
peapiiskopi ja toomkapiitli võimu all.

Leping oli Riia jaoks äärmiselt ebasoodne: see sidus linna vastu 
liitu kaks isandat, kelle vahel ta oli harjunud laveerima, ja samas 
kärpis oluliselt ka senist autonoomiat. Siiski ei toonud see kaasa 
ordu ja peapiiskopi stabiilset kaksikvõimu linna üle, sest mõlemad 
ihaldasid pigem ainuisanda positsiooni. Seetõttu puhkesid juba 1450. 
aastail uued tülid, mis ägenesid 1470. aastate lõpus. Nende tulemu-
sena ei tunnustanud Riia ordut kümne aasta vältel (1481–1491) oma 
isandana ning kaksikvõim linna üle taastus alles siis, kui ordu võitis 
linna sõjaliselt (Mettig 1897: 127–172; Hellmann 1993: 27–31; Mäesalu 
2017: 222–241).

Uue väljakutse ühisvõimule esitas luterlik reformatsioon, mille 
peamiseks bastioniks kujunes Liivimaal just Riia. 1522. aasta sügisel 
nimetas sealne raad linna kogudusekirikute kirikhärradeks refor-
maatorlikud jutlustajad ning 1524. aasta kevadel toimunud pildi-
rüüste järel võttis raad linnakirikute ja -kloostrite varad – ka vaimu-
like sissetulekud – enda kontrolli alla. Et kirikhärrade nimetamise 
õigus, kirikud ja nende varad olid peapiiskopi ja kapiitli kaitse ja voli 
all, võinuks seda lugeda ilmaliku võimu lubamatuks sekkumiseks 
vaimuliku võimu tegevusse.6 Siiski polnud kumbki osapool avalikust 

5 Sisuliselt sooviti keelata kohtuküsimuste apelleerimine väljapoole Liivimaad, 
kuid seda tegelikult ei juhtunud: 16. sajandil oli enamik keiserlikku kammerkoh-
tusse jõudnud Liivimaa kohtuasju seotud just Riiaga ning seda ka ajal, mil linn 
Kirchholmi lepingu kehtivust enda üle muus osas tunnustas (Leesment 1929, 20–21).
6 Riia linnakihelkondade kirikud kuulusid peapiiskopi ja tema toomkapiitli 
patronaadi alla, mis andis nende üle mitmesuguseid õigusi (näiteks kirikhärra 
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tülist huvitatud ning peapiiskopi ja kapiitli otseste valduste ja varade 
kallale toomstiftis ja mujal linnasarases ei kiputud.7

Olukord muutus, kui 1524. aasta suvel sai uueks peapiiskopiks 
Johannes Blankenfeld, endine Saksa Ordu peaprokuraator paavsti 
kuurias, kes oli juba Tallinna ja Tartu piiskop8 ning seisis kindlameel-
selt katoliku kiriku sisese reformi eest, ent oli selgesti vastu luterli-
kule reformatsioonile (Schnöring 1905; Schuchard 2002). Sarnaselt 
varasematele peapiiskoppidele nõudis Blankenfeld Riialt kuulekus-
vannet, kuid linn keeldus sellest tema reformatsioonivastase tegevuse 
tõttu ning peatselt tabas seni puutumata jäänud toomkirikut ärritatud 
linlaste pildirüüste. 1525. aasta alguseks võttis Riia raad kõik linna-
sarases paiknevad peapiiskopi ja kapiitli valdused ja varad, kaasa 
arvatud toomstifti koos toomkiriku, peapiiskopi residentsi ja toom-
härrade majadega, oma kontrolli alla (Arbusow Jun. 1921: 332–336, 
349–351, 365–366, 398–404). Seetõttu oli reformatsiooni algus Riias 
märksa radikaalsem kui Tallinnas või Tartus.9 

Nõnda jäi linna ainsaks isandaks ordu, kuid eakas ordumeister 
Wolter von Plettenberg (1494–1535) ei toetanud reformatsiooni ega 
soovinud tüli peapiiskopiga ning nõudis linnalt Kirchholmi lepingu 
austamist. 1525. aasta kevadel muutis aga senine Saksa Ordu kõrg-
meister Albrecht (kõrgmeister 1511–1525; Preisimaa hertsog 1525–1568) 
ordu valdused Preisimaal ilmalikuks hertsogkonnaks ning viis läbi 

nimetamise), aga ka kohustusi (eelkõige kaitse ja hooldamise). Kapiitlite patro-
naadi alla kuulusid mitmed Liivimaa linna- ja maakirikud (Kuujo 1953: 52–70). 
Samal ajal suurenes ka kohaliku aadli osatähtsus (Schmoeckel 2020), kuid käes-
olevale tülile see mõju ei avaldanud. 
7 Linnasaras ehk -mark oli rae administratiiv- ja kohtuvõimule alluv ala, mis oli 
enamikul keskaegsetest linnadest. Riia puhul hõlmas see ka linna ümbritsevaid 
ulatuslikke maapiirkondi (Bulmerincq 1921).
8 Peaprokuraator oli Saksa Ordu alaline esindaja kuurias, kel olid enamasti väga 
tihedad isiklikud suhted nii kõrgmeistri kui ka paavsti lähikondsetega (Beuttel 
1999). See oli nõnda ka Blankenfeldi puhul, kes oli kuuria kaudu endale hanki-
nud Tallinna (1514–1525) ja Tartu piiskopi (1518–1527) kohad.
9 Mõlemas linnas jäid toomialad (Toompeal ja Toomemäel) piiskoppide valdusse 
(Tartus oli see 1525–1528 ajutiselt linna käes) ja katoliiklikud jumalateenistused 
toimusid neis kuni Liivimaa sõjani. Üldiselt oli reformatsiooni käik Liivimaa suu-
remates linnades siiski sarnane ja muud ettevõtmised Riias olid teistele eesku-
juks (vt nt Arbusow Jun. 1921; Pabst 2015).
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luterliku reformatsiooni (vt nt Jähnig 2014). Liivimaalgi leidis toetust 
idee kujundada vaimulikud valdused ümber ilmalikuks vürstkon-
naks ning oma võimu lootis Liivimaa arvelt suurendada ka vastne 
Preisimaa hertsog, kel kujunesid tihedad suhted Riia linna ja eriti 
selle tegusa raesekretäri, hilisema sündiku Johann Lohmülleriga 
(Arbusow Jun. 1921: 417–516; Müller 2001). Hertsogi Liivimaa-poliitika 
oli järgnevail kümnendeil intensiivne, olles peale Riia seotud tema 
venna, markkrahv Wilhelmiga, kellest sai 1539. aastal Riia peapiiskop 
(Arbusow Jun. 1919; Quednau 1939; Lange 2014a; Müller 2014).

Tänu sidemetele Preisimaa hertsogiga sai Riia juba 1525. aasta suvel 
mõista anda, et kui ordumeister pole nõus linna ainuisandaks saama 
ja luterlikku kirikukorraldust lubama, siis annab linn end hertsogi 
kaitse alla. Seepeale nõustus ordumeister 21. septembril 1525 linna enda 
ainuvõimu alla võtma (AR 3, nr 212) ning lubas seal kuulutada juma-
lasõna ja evangeeliumit „puhtalt ja selgelt“ (rein und klar) ning kaitset 
peapiiskopi linnavastaste ettevõtmiste vastu. Samas rõhutas meister, 
et ordu ei soovi peapiiskopi võimu ja autoriteeti (herlicheit) kahjus-
tada, et ainuvõim oli tingitud äärmisest hädavajadusest, kuna muidu 
oleks linn endale väljastpoolt Liivimaad kaitsehärra otsinud, ning 
et ordu polnud Kirchholmi lepingut rikkunud, sest see ei keelanud 
kummalgi isandal linna tülidesse sekkumast. Küll aga ei jätnud see 
sõnastus kahtlust, et lepingut oli rikkunud linn.

Blankenfeld polnud kujunenud olukorraga kindlasti rahul, kuid 
tal ei tekkinud selle vaidlustamiseks võimalust. 1525. aasta sügisel 
süüdistati teda reeturlikus koostöös venelaste ja leedulastega ning 
aasta lõpus ta vahistati (AR 3, nr 214–216, 219–220). Ei saa välistada, 
et Blankenfeld püüdis Liivimaa-väliseid jõude ära kasutada oma auto-
riteedi tugevdamiseks, kuid jääb tõestamata, kas ta soovis venelaste 
otsest sõjalist sekkumist. Tema tihedad sidemed idanaabriga olid 
pigem seotud paavstlike kirikuuniooni plaanidega (Selart 2015). 1526. 
aasta suvel pidi peapiiskop koos teiste piiskoppidega sõlmima Volmari 
(Valmiera) maapäeval (Raudkivi 2007; Piirimäe 2008) lepingu ordu-
meistriga, millega sai viimasest nende kaitsehärra ja välispoliitika 
juht – kõiges väljaspool Liivimaad toimuvas pidi tema juhtimisel ja 
piiskoppide nõuandel leitama üksmeel. Peapiiskop pidi ka lubama, 
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et ta ei võta Riia vastu midagi ette ilma ordut eelnevalt teavitamata 
(AR 3, nr 239). 

Peapiiskop Thomas Schöning ja Riia
Riia ja ordu jaoks soodne olukord ei kestnud siiski kaua. 1528. aasta 
alguses uueks peapiiskopiks valitud Riia bürgermeistri Johann Schö-
ningi poeg Thomas, kes oli varem Riia toompraost ehk kapiitli juht, 
asus viivitamatult tegutsema peapiiskopi võimu ja autoriteedi taasta-
mise nimel. Kohe pärast valimisi sõitis ta Saksamaale, võttis endale 
Püha Rooma keisririigi riigivürsti regaalid10 ning lasi endale sealse 
kammerkohtu11 juures välja kirjutada keiserliku mandaadi (käskkirja), 
milles nõuti, et Riia tunnustaks peapiiskoppi enda isandana ja ordu ei 
takistaks peapiiskopi võimu taastamist linna üle. Riiale anti mandaa-
diga kolm võimalust: tunnustada kohe peapiiskopi võimu, vaidlus-
tada see kammerkohtus peetava protsessi käigus või langeda riigi-
vande alla.12 Kuni 1531. aastani väljastati veel vähemalt kolm sarnast 
mandaati. Juulis 1529 linna vastu välja antud mandaat loeti 1530. aasta 
juunis ette Riias (Koser 1933: 184–185), 1530. aasta jaanuaris väljas-
tati uus mandaat kahes eksemplaris ordumeistrile ja Liivimaa piis-
koppidele (Napiersky 1844, nr 155; Müller 1996, nr 69, lisa I–II) ning 
1531. aasta veebruaris anti välja veel üks mandaat Riia linnale, mida 

10 1520. aastatel olid kõik Liivimaa maaisandad (lisaks peapiiskopile Tartu, Saare-
Lääne, Kuramaa ja Tallinna piiskop ning ordumeister) saanud riigivürstideks ehk 
keisri vasallideks ja nende suhted Püha Rooma keisririigiga tihenesid märgatavalt; 
muu hulgas osalesid nende saadikud üha enam riigipäeval, keisririigi olulisimal 
nõupidamis- ja otsustuskogul (Maasing 2017). Varem olid vaid üksikud Liivimaa 
valitsejad regaale võtnud (Mäesalu 2017: 74–83, 120–25, 151–66).
11 Püha Rooma keisririigi kammerkohus (Reichskammergericht) rajati 1495. aas-
tal seoses teiste keisririigis aset leidnud ümberkorralduste ja reformidega (Anger-
meier 1984) ning sellest sai keisririigi olulisim kohtuinstants (vt nt Smend 1911; 
Diestelkamp 1995). 1520.–1560. aastail oli seal arutelu all 29 protsessi Liivimaalt, 
kaasa arvatud käesolev tüli (Hausmann 1887; Leesment 1929; Koser 1933; Dies-
telkamp 2000). 
12 1528. aasta mandaat on säilinud sama aasta oktoobris Lübecki piiskopi välja 
antud transsumptina (originaaliga võrdse õigusjõuga ärakiri, mille kehtivuse eest 
vastutab selle väljaandja) ja seda säilitatakse Lübecki arhiivis (AHL.07.1-3/19 – 
Livland und Estland (Livonica und Estonica), nr 151).
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peapiiskop rakendas linna vastu ähvardusena ka 1542. aastal (Hart-
mann 2002, nr 1184/2). Sama mandaat kajastub ka Bartholomäus 
Grefenthali kroonikas (MLA 5, 59–61). 

Peapiiskopi tegevus ajas linna juhid ärevusse ja sundis neid Thomas 
Schöningiga kokkulepet otsima. Siinjuures on oluline rõhutada ka 
tõika, et juhtkonnas võitlesid omavahel kaks mõtteviisi ja huvigruppi, 
mis olid mõlemad suunatud Riia võimalikult suure autonoomia saavu-
tamisele, kuid üks neist nägi selle garandina ordu ainuvõimu, samas 
kui teine lootis Preisimaale toetudes peapiiskoppi ja ordut üksteise 
vastu välja mängida (Karge 1924b). Esialgu oli ülekaalus Preisimaa-
meelne leer ning üks selle aktiivseimaid liikmeid, Lohmüller, saadeti 
1529. aasta suvel Lübeckisse peapiiskopiga kokkulepet sõlmima. 
Peapiiskop, kes ordu positsioonide õõnestamiseks asus ka ise koos-
tööle Preisimaa hertsogiga, võttes 1529. aasta sügisel oma koadjuuto-
riks (abiliseks ja järglaseks) tema venna markkrahv Wilhelmi (Karge 
1906; Lange 2014a), nõustuski Lohmülleri esitatud pakkumisega. 30. 
juulil Lübeckis sõlmitud leping (AR 3, nr 266; HA 1, nr 43) oli õigu-
poolest lõplikku kokkulepet edasilükkav ning sellist vahekokkulepet 
võikski otse tõlkida viivitusena (anstandt). Selle kohaselt säilinuks 
Riias järgneva kuue aasta jooksul luterlik kirikukorraldus ning ordu 
ainuvõim, kuid selle aja jooksul pidanuks linn ja peapiiskop jõudma 
omavahelise kokkuleppeni. Linn pidanuks kohe tagastama peapiisopi 
residentsi ja toomhärrade majad, ent toomkirik jäänuks koos teiste 
kirikutega linna kontrolli alla. Kuid Riia raad ei kinnitanud kokku-
lepet, sest ordu ja ordumeelne partei linnas käsitasid lepingut reet-
misena. Eelkõige kardeti Peisimaa hertsogi intensiivset sekkumist 
Liivimaa siseküsimustesse nii koadjuutor Wilhelmi kui ka hertsogit 
toetava linna abil. Lohmüller suutis end ordumeistri ees siiski reet-
missüüdistusest puhtaks pesta (Arbusow Jun. 1921: 754–765; Karge 
1924b: 304–312).

1530. aastal teravnes ordu ja peapiiskopi tüli niivõrd, et silmapiirile 
tõusis lausa sõjaoht. Pärast intensiivset arutelu kahel maapäeval (AR 
3, nr 271–282) suudeti konflikt siiski maandada ning juulis andis ordu 
teiste Liivimaa isandate survel järele, loobudes 1526. aastal sõlmitud 
Volmari lepingust ja lubades ühtlasi mitte takistada peapiiskopi ette-
võtmisi Kirchholmi lepingu kohaseks kaasvõimu taastamiseks Riia 
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üle (AR 3. 1910, nr 281, p. 32–39, 43, 47; HA 1, nr 99). Teisest küljest ei 
kohustunud ordu aga peapiiskopi võimu taastamisele kuidagi kaasa 
aitama ning kaudselt säilisid tal linna faktilise ainuisandana head 
võimalused seda takistada. Siiski võimaldas maapäeval otsustatu 
sõlmida 1530. aasta augustis peapiiskopi ja linna vahelise Dahleni 
(Dole) vahekokkuleppe, mis põhiosas sarnanes Lübecki omaga, kuid 
kehtis vaid kaks aastat, mille vältel pidi leitama kompromiss (AR 3, 
nr 284; HA 1, nr 111). Püsiva lepituseni ei õnnestunud jõuda eelkõige 
seetõttu, et katoliiklasest peapiiskopile olid vastuvõetamatud luter-
liku linna seisukohad usuküsimustes: Riia soovinuks peapiiskopile 
anda kuulekusvande kui ainult ilmalikule isandale; katoliiklike juma-
lateenistuste pidamist ei sallitud isegi mitte toomkirikus ning kiri-
kukorralduse ja usuküsimuste osas sooviti kuni üldise kirikukogu13 
otsuseni jätkata luterlikus vaimus (HA 1, nr 137, lisa; Arbusow Jun. 
1921: 776–779). 

Järgnevatel aastatel linna ja peapiiskopi erimeelsused kasvasid ning 
neile aitasid kaasa arengud nii Püha Rooma keisririigis kui ka Liivi-
maal. Keisririigis otsustati 1529. aasta Speyeri riigipäeval, et kuni 
üldise kirikukoguni ei tohi kirikuvara võõrandada, ning 1530. aasta 
Augsburgi riigipäeval, et usulised uuendused tuleb tühistada ja kõiki 
protestante ähvardati riigivandega, kui nad paavstikirikusse ei naase. 
Enda huvide kaitseks ja reformatsiooni edendamiseks rajasid protes-
tandid Saksi kuurvürsti ja Hesseni maakrahvi juhtimisel 1531. aastal 
Schmalkaldeni liidu, mis aitas tõhusalt kaasa reformatsiooni levi-
kule, kuni see viimaks Schmalkaldeni sõjas (1546–1547) keisrilt lüüa 
sai (Haug-Moritz 2002). Liivimaal kinnitasid maaisandad 1532. aasta 
maapäeval kavatsust usuasjades Augsburgi riigipäeva otsust järgida 
(AR 3 1910, nr 304, p. 1), millele lisandus kinnitus Kirchholmi lepingu 
ehk ordu ja peapiiskopi ühisvõimu taastamise kohta Riias (AR 3, nr 

13 Reformatsiooni esimestel kümnenditel oli nii reformaatorite kui ka paavsti-
kiriku toetajate leeris levinud lootus, et peatselt tuleb kokku üldine kirikukogu, 
kus õnnestub läänekristluse ühtsus taastada. Need lootused hääbusid ajapikku 
Trento kirikukogu vältel (1545–1563), mis osutus vaid katoliku kirikut reformi-
vaks kontsiiliks. Püha Rooma keisririigis tähistas nende lootuste lõppu 1555. aas-
tal sõlmitud Augsburgi usurahu ja katoliku kiriku ühtsust taastada lootnud kei-
ser Karl V (1519–1556) võimust loobumine (vt nt Mörke 2017).
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303, p. 7–8). Mõlemat pelgav Riia oli sõlminud mitmeid „evangeelseid 
liite“ oma usu ja muude vabaduste kaitseks: 1531–1532 sõlmiti liit Prei-
simaa hertsogi, Riia peapiiskopkonna rüütelkonna, Kuramaa orduva-
sallide, Ventspilsi komtuuri ja maapäeva järel ka Saare-Lääne rüütel-
konnaga (AR 3, nr 293–294, 296, 299–300, 318; Kreem 2014b: 188–189). 
Peale selle väitis sündik Lohmüller 1531. aasta kevadel, et Kirchholmi 
leping röövivat nii palju õigusi, et Riiat ei saavat linnaks nimeta-
dagi (HA 1, nr 188, lisa III). Tegelikult püüdis ka ordu Kirchholmi 
lepingu taastamist vältida või vähemalt edasi lükata,14 kuid linna juht-
konnal ja eriti selle Preisimaa-meelsel leeril, mis ordu tugevnemist 
vastustas, polnud siiski kindlust, et peapiiskopi nõudmisi suudetakse 
tõrjuda. Läbirääkimistel osutus põhimõttelisimaks tüliõunaks toom-
kirik, millest peapiiskop ja kapiitel ei nõustunud kuidagi loobuma, 
kuid mida linn ei soovinud niisamuti mingi hinna eest „papistidele“ 
tagastada (HA 1, nr 188, lisa III, 287, 295, 315). 1532. aasta sügisel leidis 
raad, et ei saa peapiiskopile mingisuguseid järeleandmisi teha ja 
lükkas tagasi ka uue vahekokkuleppe plaani (AR 3, nr 315–316; HA 1, 
nr 287, 294–295, 297, 302, 306–307, 315, 325).

Seejärel otsustas peapiiskop saavutada lahenduse kammerkohtus 
(HA 1, nr 328–329, 337), kus protsess oli õigupoolest alanud juba 
mandaatide väljaandmisega 1528.–1529. aastal, kuid kuni 1532. aasta 2. 
detsembrini oli see olnud seoses Dahleni vahekokkuleppega peatatud 
(Koser 1933: 185). Peapiiskopi kaebus tugines eelkõige väitel, et Riia oli 
toime pannud igavese maarahu rikkumise: peapiiskopilt oli vägival-
laga võetud õiguspärane ilmalik ja vaimulik võim linna üle; toimunud 
oli kirikute rüüstamine, kirikuvara röövimine ja ketserliku luterluse 
sisseviimine ning linn ei kavatsenud ei valitsejavõimu ega ka varasid 
ja valduseid tagastada (Koser 1933: 184–185; HA 1, nr 326). Selline argu-
mentatsioon andis peapiiskopile õiguse kammerkohtu poole pöörduda, 
kuna see arutas kõiki maarahu rikkumistega seotud juhtumeid; muidu 

14 1532. aasta suvel nõudis ordumeister, et 1525. aasta järel Riia kodanikeks saa-
nud isikud vannuks talle kui linna ainuisandale truudust, kuid raad oli sellele 
vastu, väites, et seda võiks tõlgendada Kirchholmi lepingu rikkumisena ja et see 
võib halvendada nii ordu kui ka linna suhteid peapiiskopiga (HA 1, nr 287, 295). 
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poleks Riia küsimus tema pädevusse kuulunud.15 Just seetõttu väitiski 
Riia linn, et tegemist on hoopis tsiviilvaidlusega vara- ja omandikü-
simuste üle ning selle asemel, et seda arutada kammerkohtus, tuleks 
asi lahendada linna õiguspärase isanda, ordu ees (Koser 1933: 185–186).

Kammerkohus oli Riia omaga sarnastest kohtuasjadest toona 
üle ujutatud, sest 1520.–1530. aastatel olid mitmel pool Saksamaal 
seoses reformatsiooniga kaasnenud sarnased sündmused. Sealjuures 
püüdsid katoliiklased kohut nimetatud protsesside kaudu ära kasu-
tada protestantide usulis-poliitiliseks survestamiseks, ent nood – 
eelkõige Schmalkaldeni liitu juhtivad Saksimaa ja Hesseni valit-
sejad – avaldasid häälekat protesti, keeldudes kohtu ülalpidamisraha 
ja Türgi-vastase abiraha maksmisest.16 Seetõttu peatati religiooniga 
seotud protsesside menetlemine 1532. aasta järel mõneks ajaks mitu 
korda ning 1544. aastal peatus kogu kammerkohtu tegevus neljaks 
aastaks (Diestelkamp 1995: 22–24; Smend 1911: 137–171). Saksimaa ja 
Hesseni valitsejatelt palus 1533. aasta kevadel peapiiskopi vastu abi 
ka Riia raad (HA 1, nr 397, lisa). Hesseni maakrahv pöörduski sama 
aasta augustis kammerkohtu poole ning järgmise aasta alguses prot-
sess ajutiselt peatati, kuna Riia oli väitnud, et on valmis peapiiskopi 
ilmaliku võimu alla naasma (Koser 1933: 186). Peapiiskop aga sellega 
ei leppinud ja 1534. aasta kevadel esitas ta modifitseeritud kaebuse, 
kus usuküsimus jäeti kõrvale ning rõhutati riigirahu ja omandiõiguse 

15 1495. aastal Püha Rooma riigi välja kuulutatud igavese maarahu (ewiger Land
friedn) kohaselt ei tohtinud keisririigi liikmed üksteise vastu lubamatut vägivalda 
rakendada ning tülid pidi lahendatama kas kohtu või vahemeeste kaudu (Wadle 
1995; Fischer 2007; Baumbach 2017: 360–373). Üldiselt pidi kammerkohus lahen-
dama vahetult keisrile alluvate seisuste ja isikute (Reichsunmittelbar), eelkõige 
riigiseisuste (Reichsstände) tüliasju. Liivimaal sai sellisteks seisusteks lugeda 
riigivürstidest maaisandaid (vt nt Maasing 2017: 287–291), kuid Riia linn polnud 
keisrile vahetult alluv riigiseisus. Seetõttu pidi peapiiskopi ja linna tüli esitama 
riigirahu rikkumisena, kuna kõik sellised vaidlusküsimused kuulusid kammer-
kohtu pädevusse (vt nt Diestelkamp 1995: 27). 
16 Türgi ohuga seotud problemaatika oli keisririigis äärmiselt aktuaalne, kuna 
1529. aastal olid türklased piiranud Viini ja 1532. aastal rüüstanud Austriat. Keis-
rid vajasid aga türklastega sõdimiseks hädasti keisririigi seisuste, sealhulgas pro-
testantide abiraha ning viimastele tehti mitmesuguseid järeleandmisi, mistõttu 
on koguni arvatud, et reformatsiooni edu võis suures osas olla tingitud Türgi 
ohust (vrd nt Schulze 1978). 
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rikkumist. Sealjuures rõhutas peapiiskop, et tema eelkäijad olid Riia 
rajajad, samas kui ordu olevat peapiiskoppide heast tahtest saanud 
pool võimust kingina alles 1452. aastal ning et ordul puudub igasu-
gune õigus otsustada asjade üle, mis puudutab linna ja peapiiskopi 
vahekorda. Samuti rõhutati, et Riia oli vahepeal korda saatnud uusi 
rikkumisi, mille all mõeldi peapiiskopile ja kapiitlile 1530. aastal osali-
selt tagasi antud varade uut tagasivõtmist kolm aastat hiljem (Koser 
1933: 186–187; HA 1, nr 406, lisa; HA 2, nr 651). Seepeale väitis linn taas 
1535. aastal, et tegemist on ikkagi usulise küsimusega, mistõttu prot-
sess tuleks peatada (Koser 1933: 187). Selle asemel otsustas kammer-
kohus küsimuse Liivimaale suunata, kus tüliasja arutati 1536. aasta 
sügisel Turaidas. Seal siiski lahendini ei jõutud; võib-olla ka seetõttu, 
et ordu väitel kuulus antud asja lahendamine keisri (ehk kammer-
kohtu) kompetentsi, ja ta keeldus arutelus osalemast (HA 2, nr 891). 
Protsess kammerkohtus jätkus formaalselt kuni 1540. aastani, ent uusi 
kaebusi või kirjalikke avaldusi osapooled enam ei esitanud.

Paralleelselt kammerkohtu protsessiga püüti tüli lahendada ka Liivi-
maal. 1533. ja 1535. aastal pakkus end vahendajaks Tartu piiskop 
Johannes Bey (1528–1543), kuid Riia linn kahtlustas teda soovis aidata 
peapiiskopil taastada katoliiklikku kirikukorraldust ning ka peapiiskop 
ei kiirustanud teda vahemeheks võtma, vahest tema ilmsete sidemete 
tõttu orduga (HA 1, nr 351–352, 363, 394–395, 406; HA 2, nr 794; vrd 
Maasing 2013: 99–110). 1533. aasta suvel käidi eelkõige linna Preisimaa-
meelse leeri toetusel välja idee, et Riia võiks alistuda peapiiskopi koad-
juutori, markkrahv Wilhelmi ilmalikule võimule – seda ka seetõttu, 
et Wilhelm oli tõenäoliselt luterlane ja seetõttu aitas kaasa uue usu 
levimisele Liivimaal.17 Pealegi oli ta saavutanud märkimisväärset 
edu Saare-Lääne vaenuses (1532–1536) ja 1533. aasta kevadsuvel oli 

17 Traditsiooniliselt on Wilhelmit peetud luterlaseks, kelle tema vend, Preisimaa 
hertsog Albrecht, saatis Liivimaale muu hulgas reformatsiooni edendama (vt nt 
Karge 1906; Quednau 1939; Lange 2014a). Ulrich Müller väidab aga, et kuni 1540. 
aastate alguseni kuulus Wilhelm pigem vana kiriku leeri ning temast sai veen-
dunud luterlane alles mainitud kümnendi teiseks pooleks (Müller 2014: eriti 255–
258). Teisalt pidas suur osa liivimaalastest, sealhulgas osa sealsetest luterlastest, 
teda juba 1530. aastatel nende ideede eestvõitlejaks (Maasing 2014).
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peapiiskop valmis Wilhelmit sealse piiskopina tunnustama.18 Vastu-
tasuna pidanuks koadjuutor aitama taastada peapiiskopi võimu Riias 
või selle ebaõnnestumisel hakkama ise linna ilmalikuks isandaks, et 
vähemalt tulevikus saavutataks peapiiskopi võimu taastumine (HA 
1, nr 406, lisa, 411, 423; MLA 5, nr 93). Seegi plaan ei teostunud; osalt 
seetõttu, et Wilhelmi õnn Saare-Lääne vaenuses pöördus. 

Ordu suhtes rahulolematu ja Preisimaa hertsogi toele lootev osa Riia 
juhtkonnast ja Kuramaa orduvasallidest esitas 1533. aasta sügisel veel 
kolmandagi plaani: nimelt, et hertsog Albrecht võiks Riia hõivata ülla-
tusrünnakuga Wilhelmi kasuks. Hertsog laitis selle ülimalt riskantse 
plaani siiski maha, soovitas linnal oodata vana ordumeistri surmani 
ning katsuda seejärel nooremate orduliikmetega linnale sobilikum 
kokkulepe saavutada (HA 1, nr 489 ja lisad). Preisimaa leeri plaanid 
siiski luhtusid, sest ordu sai nende sepitsustest peagi aimu (HA 1, nr 
499–500; Quednau 1939: 120–122) ning uus ordumeister Hermann von 
Brüggenei (1535–1549) suutis 1535. aasta suvel orduvõimu linna üle 
väga olulisel määral tugevdada: peamist Preisimaa toetajat Lohmül-
lerit süüdistati reetmises ja ta pidi lahkuma Preisimaale, mille järel 
saavutas Riias selge ülekaalu ordumeelne leer (HA 2, nr 816–817, 
819–821; Müller 2001: 81–100; Karge 1924b: 357–361). Brüggenei edu 
võis teatav määral tuleneda ka tõigast, et ta kuulus reformatsiooni 
toetajate hulka (Kreem 2011). 

Kui välja arvata 1536. aasta kokkusaamine Turaidas, Riia küsimust 
1536.–1538. aastail põhjalikumalt ei arutatud. 1538. aasta sügisest sai 
tüli vahendajaks Tartu piiskop, kes soovitas peapiiskopil leppida vaid 
ilmaliku võimuga linna üle (HA 2, nr 1013, 1014; MLA 5, nr 254–255; 
Müller 2014: 264–266). Tema vahendusel jõudsid linn ja peapiiskop 

18 Vaenuses võitlesid võimu pärast markkrahv Wilhelm ja Saare-Lääne piiskop 
Reinhold von Buxhoeveden, kes oli tülli läinud Läänemaa vasallidega (vt kirjan-
dust: Maasing 2015: 123–26). Peapiiskopi ja tema koadjuutori suhted polnud 1530. 
aasta järel head, kuna Wilhelmi katsed oma võimu ja valduste laiendamiseks Lii-
vimaal vastandusid peapiiskopi ja tema kohalikest vaimulikest liitlaste huvidele 
(Lange 2014a: 124–139). 1533. aasta kevadel oli siiski mõneks kuuks kujunenud 
laiem nõusolek Wilhelmi tunnustamiseks Saare-Lääne valitsejana: isegi ordu oli 
seda valmis tegema, sõlmides temaga 1533. aasta aprillis Võnnu liidu, mille osali-
seks oli Wilhelmi toetajana ka Riia linn (Arbusow Sen. 1910, nr 324; Müller 1996, 
nr 386). Riia ja peapiiskopi küsimust lepingus ei puudutatud.
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1539. aasta alguses peaaegu kokkuleppeni. Peapiiskop nõustus kuni 
üldkontsiilini leppima ainult ilmaliku võimuga ja sellegagi, et kõik 
linnakirikud (ka toomkirik), jäid rae hallata, samas kui peapiiskop 
ja kapiitel pidid saama tagasi maavaldused ja kinnisvara. Kokku ei 
suudetud aga leppida selles, kui suur pidanuks olema rae makstav 
kahjutasu peapiiskopile ja kapiitlile selle aja eest, mil raad oli konfis-
keerinud kirikuvarad ja maavaldused (HA 2, nr 1014). Läbirääkimis-
tega plaaniti küll jätkata, kuid augustis peapiiskop Thomas suri (HA 
2, nr 1026, 1033, 1038).

Peapiiskop Wilhelm ja tüli lahendamine
Uus peapiiskop, markkrahv Wilhelm, oli varasematel aastatel Riiaga 
suhteliselt hästi läbi saanud. Kuid nagu öeldud, toetas selleks ajaks 
suurem osa linna eliidist toona ordu ainuvõimu ning paljud liivimaa-
lased suhtusid Wilhelmisse tema vürstliku päritolu ja sugulaste tõttu 
umbusklikult: ta oli hertsog Albrechti vend, Poola kuninga Zygmunt 
I õepoeg ning venna abielu kaudu ka Taani kuninga hõimlane, kes 
korduvalt, ehkki enamasti edutult püüdis oma võimsaid välisliitlasi 
Liivimaa asjusse segada ja umbusku tekitasid ka tema välismaised 
lähikondlased (Lange 2014a: Neitmann 2017). Pealegi pidi Wilhelm 
esialgu keskenduma peapiiskopitooli kindlustamisele – muu hulgas 
püüdis ordu saavutada Wilhelmi piiskopiks pühitsemist ja Saksa 
Ordu liikmeks astumist, kuid Wilhelmil õnnestus seda lõppkokku-
võttes edukalt vältida (vrd Lange 2014a: 141–242) ning esialgu piirdus 
ta diplomaatilise abi otsimisega Riia vastu. Ta kirjutas ka keisrile, 
tituleerides Riiat Liivimaa metropoliks ja pealinnaks, ning palus tal 
mõjutada oma naabreid, eriti ordut, et nood nõuaks linnalt kuule-
kust peapiiskopi ees (HA 3, nr 1082/1–2); samas kui paavstile rõhutas 
Wilhelm tõika, et Riia ebakuulekus tema ees tuleneb linna langemi-
sest „luterliku sekti“ kätte, ning väitis, et peapiiskopkonna püsimajää-
miseks on linna valdamine hädavajalik (HA 3, nr 1082/3–4). Niisuguse 
retoorikaga püüdis Wilhelm ühtlasi vältida enda piiskopiks pühitse-
mist: 1539. aasta sügisel väitis ta, et ainult pühitsemist edasi lükates 
võiks tal võimu taastamine ketserliku linna üle õnnestuda (HA 2, nr 
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1040) ning 1540. aasta kevadel teatas ta, et edasilükkamist on vaja nii 
Riia küsimuse lahendamiseks kui ka venelaste rünnakuohu pärast 
(HA 2, nr 1065, lisa I). Ühtlasi tuleb Wilhelmi kirjadest välja tõsiasi, 
et Wilhelm soovis tagasi saada ka vähemalt osa vaimulikust autori-
teedist – niivõrd kui see puudutas toomkiriku ja teiste valduste taga-
sisaamist (eriti HA 3, nr 1082/1, 1082/3). Siiski ei saavutanud Wilhelm 
muud kui seda, et Rooma kuningas Ferdinand I (1531–1564, keiser alates 
1556/58) ja Poola kuningas Zygmunt I (1506–1548) manitsesid Riiat talle 
kuuletuma (HA 2, nr 1053; Dogiel 1759, nr 90–91). 

Linn oli oma positsioonide kindlustamisel peapiiskopist edukam. 
1541. aasta novembris võeti Riia ametlikult Schmalkaldeni liidu liik-
meks (MLA 4, nr 164), mis muutis olukorra Wilhelmi jaoks ebamu-
gavaks. Järgnevatel aastatel püüdis ta poliitilist toetust hankida liidu 
juhtidelt, Saksimaa ja Hesseni valitsejatelt, ning näidata, et temagi 
on uue usu pooldaja, ent Riia suutis neile jätta hoopis mulje, nagu 
sooviks Wilhelm linnas katoliiklust taastada (HA 3, nr 1164/4, 1176, 
1176/4, 1320/3, 1320/4). Põhimõtteliselt olnuks Riia küsimust võimalik 
lahendada ka Schmalkaldeni liidu kaudu, kuid seda eelistas Wilhelm 
vältida. Võibolla oli selle aluseks tema eeldus, et tõenäoliselt ei toeta 
protestantlikud valitsejad peapiiskopi tiitlit kandva isiku argumentat-
siooni; tõenäoliselt võis selle taga olla veel teiste liivimaalaste, eriti 
ordu ja niisamuti tema enda toomkapiitli vastuseis Liivimaalt tüli 
väljaviimise suhtes. Küll aga püüdis peapiiskop 1545. aastal Saksimaa 
ja Hesseni isandatelt tulutult hankida tuge protsessi taaskäivitamiseks 
kammerkohtus (HA 3, nr 1329/1) ning aasta hiljem ka linna manitse-
miseks kuulekusele enda ees (HA 3, nr 1344–1345, 1374–1375). Teisalt 
proovis Wilhelm Riia kuulumist Schmalkaldeni liitu kasutada tolle 
blameerimiseks: 1543. aastal kirjutas ta paavstile, et Riia on ühinenud 
niinimetatud evangeelse liiduga, mis röövib kirikult maid ja valdusi. 
Kiri oli seotud peatselt algava Trento kirikukoguga, millest loodeti 
läänekristluse taasühendajat, ent Wilhelmi retoorika üks eesmärke 
oli taas edasi lükata piiskopiks pühitsemist (HA 3, nr 1227/6). 

Kõigest hoolimata püüti tüli siiski ka Liivimaal lahendada. Pärast 
seda, kui 1541. aasta märtsis oli tüli lahendamine Ükskülas (Ikšķiles) 
ebaõnnestunud (HA 3, nr 1101, 1101/1–9), kohtusid Wilhelm, Riia 
kapiitel ja linna esindajad 1542. aasta augustis Lemsalus (Limbažis), 
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kus peapiiskop ja linn jõudsid põhimõttelisele kokkuleppele (MLA 
4, nr 165; HA 3, nr 1184/1). Riia nõustus andma peapiiskopile vande 
kui ilmalikule isandale ja too ei tohtinud linnale teha mingisugu-
seid takistusi religiooni osas; samas pidi peapiiskop tagasi saama oma 
residentsi; kapiitli ja linna tüli kirikuvarade, toomhärrade valduste 
ja toomkooli osas lubas Wilhelm lahendada pärast linnalt truudus-
vande saamist ning tema vahenduse ebaõnnestumisel pidi see lahen-
datama üldisel kirikukogul. Lepingu jõustumise nurjas ordu, kes 
keelas linnal peapiiskopiga edasisi läbirääkimisi pidada; niisamuti 
seisis lepingu sõlmimisele vastu toomkapiitel (HA 3, nr 1189). Kapiitli 
vastuseisu ilmseks põhjuseks oli ebakindlus, kas tema tüliküsimused 
saavad üldse lahenduse, ent vastasseisu luterluselembese peapiis-
kopiga võis süvendada seegi tõsiasi, et kuni 1550. aastate esimese 
pooleni oli enamik Riia toomhärradest veel katoliiklased (vrd Maasing 
2019: 33–37). Ent ka ordul olid lepingule vastuseisuks konkreetsed 
põhjused: nimelt oli Wilhelm valmis Riiat mõnest Kirchholmi lepin-
guga seatud tingimusest vabastama: ta lubas kaotada ordu ja peapiis-
kopile allunud peafoogti ameti; kaduma pidid ka nõue, et kohtuasjus 
apelleeritaks vaid peapiiskopile ja ordumeistrile (mis niikuinii tege-
likult ei toiminud), ning linna kohustus saada oma olulisematele 
otsustele ordumeistri ja peapiiskopi nõusolek (MLA 4, nr 165; HA 3, 
nr 1184/1). Kuid ei peapiiskop ega ka linn polnud neid küsimusi orduga 
läbi rääkinud. 

Osa Riia raest püüdis Lemsalu lepingu jõustamisega siiski edasi 
minna, kuid see tõi kaasa terava tüli orduga, mistõttu bürgermeister 
Konrad Dürkop ja raesekretär Johann Geiseler põgenesid esialgu 
peapiiskopi juurde ja siirdusid hiljem Lübeckisse. Nad esitasid ordu 
vastu kaebusi nii Preisimaa hertsogile, Püha Rooma keisririigi vürsti-
dele kui ka keisrile ning nende tüliasja on põgusalt mainitud ka 1544. 
aasta riigipäeval (Hollander 1905; Lange 2014a: 151–156; HA 3, nr 1232, 
1246; RTA JR 15, 913). Ent nende tegevus jäi edutuks, nagu ka peapiis-
kopi katsed Riia küsimust riigipäeval arutelu alla tuua; viimase nurjas 
ordu edukas vastutegevus (RTA JR 7, 204, 810; RTA JR 16, 1611–1613, 
1623, 1648, 1693; HA 3, nr 1286/1–3; Maasing 2017: 299).

Orduga olid Wilhelmi suhted üldiselt keerulised. 1542. aastal hankis 
ordumeistri koadjuutor Johann von der Recke (ordumeister 1549–1551) 
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endale Rooma kuningalt privileegi, millega ta sai järelevalveõiguse 
kõigi Liivimaa piiskoppide, ka Riia peapiiskoppide valimise üle (HA 
3, nr 1220/3, 1331/2). See valmistas Wilhelmile suurt meelehärmi, 
kuid ei meeldinud ka teistele piiskoppidele, mistõttu peapiiskopil 
õnnestus 1546. aastaks luua nendega orduvastane ühisrinne (Müller 
2014: 275–277). Peale selle lasi Wilhelm sama aasta alguseks koos-
tada ka luterliku kirikukorralduse kava, mis ideaalis võinuks laieneda 
kogu Liivimaale, ent eelkõige oli mõeldud Riia peapiiskopkonnale 
(Karge 1924a). Plaani üks eesmärke oli näidata Riiale ja selle Schmal-
kaldeni liitlastele, et peapiiskop on nendega usuliselt solidaarne ning 
tal pole mingeid kavatsusi katoliiklikku kirikukorraldust linnas taas-
tada. Ühtlasi sai kava kasutada vahetuskaubana ordult järeleand-
miste hankimiseks, et sillutada teed Riia osas kokkuleppele jõudmi-
seks (Maasing 2014: Müller 2014, 290–293, 308–309).

Vaid mõni kuu pärast Wilhelmi reformatsiooniplaani esitamist jõud-
sidki peapiiskop ja ordu Volmari maapäeval kompromissini (Hupel 
1794: 330–340; HA 3, nr 1342). Selle kohaselt otsustati, et ordu ei kasuta 
Recke hangitud privileegi, samas kui peapiiskop ega keegi teine ei too 
Liivimaale ilma teiste nõusolekuta vürstisoost ametijärglast.19 Lisaks 
nõustus ordu peapiiskopi kaasvõimu taastamisega Riias. Sarnase luba-
duse oli ordu peapiiskopile mäletatavasti andnud juba 1530. aastal, 
kuid nüüd oli oluliseks erinevuseks tõsiasi, et ordu ja teisedki liivi-
maalased kohustusid peapiiskoppi linnalt truudusevande hankimisel 
abistama; vajaduse korral ka relva jõul (HA 3, nr 1344 ja lisad). Nii 
peapiiskop kui ka teised liivimaalased pidasid relvakonflikti võimali-
kuks ning Wilhelm tegi plaane kaubateede sulgemiseks ja linna isolee-
rimiseks hansalinnadest (HA 3, nr 1344, 1353/1). Liivimaa-sisese sõja 
ohtu pidas põhjendatuks Tartu raad, kes kirjutas selle ärahoidmise 
vajadusest Tallinnale (MLA 5, nr 264). Avalikku konflikti suudeti 
siiski vältida ning 1546. aasta oktoobris sõlmisid peapiiskop ja linn 
ordumeistri vahendusel kokkulepe (MLA 4, nr 167; HA 3, nr 1359), 
mille puhul pani Riia erilist rõhku vandeteksti sõnastamisele nõnda, 

19 Vürstisoost ametijärglane tekitas liivimaalastes ja eriti ordus umbusku, sest 
kardeti maa sekulariseerimist, sarnaselt sellele, nagu vürstisoost kõrgmeister Alb-
recht oli seda teinud Preisimaal; või vähemalt vendade Wilhelmi ja Albrechti mõju-
võimsate sugulaste kasvavat sekkumist Liivimaa asjusse (vt nt Hirschheydt 2013).
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et Wilhelmit oleks nimetatud ainult linna ilmalikuks valitsejaks 
ja selle alusel poleks võimalik taotleda mingisugustki vaimulikku 
võimu: Wilhelmi nimetati konfirmeeritud ja läänistatud Riia stifti 
peapiiskopiks, kel on keiserlikud regaalid (ehk kes on riigivürst) ja 
kellele antakse vanne kui Püha Rooma riigivürstile ja õigele loomuli-
kule maaisandale (rechten naturlichenn Landtsfurstenn vnd Herren) 
(MLA 4, nr 167, cclxxxiii). 

Sama teksti alusel vanduski Riia 1547. aasta veebruaris peapiiskopile 
ja ordukoadjuutor Reckele truudust, mille järel peapiiskop kinnitas 
linna privileegid ning sai enda valdusse peapiiskopi residentsi (MLA 
5, nr 176; HA 3, nr 1364). Maaisanda sisseratsutamine linna truu-
dusevande võtmiseks (adventus) oli väga oluline võimumanifestat-
siooni akt ning näiteks ordumeistri sisseratsutamist Tallinna on Anu 
Mänd nimetatud linna „sajandi sündmuseks“ (Mänd 2012: 279–307). 
Ka Wilhelmi jaoks oli Riiga sisseratsutamine kahtlemata väga tähtis 
sündmus, milleks ta palus oma Preisimaa hertsogist vennalt laenuks 
nii täkke kui ka pärlitega kaunistatud keepe (HA 3, nr 1351). Bartho-
lomäus Grefenthali kroonika kohaselt ratsutas peapiiskop linna 700 
ratsaniku saatel, ent ordu trumpas ta üle 1400 ratsanikuga (MLA 5, 
112–113).

1547. aasta alguses taastati niisiis 23 aasta järel Kirchholmi lepingu 
kohane ühisvõim Riia üle, ent see ei tähendanud peapiiskopi ja linna 
tüli lõppu, sest jätkuvalt oli lahenduseta kirikuvarade küsimus. Prob-
leem tekkis juba definitsiooniga, sest linn arvas vaimulike varade 
hulka, mis koos kirikuhoonetega pidid talle jääma, suure osa toom-
kapiitlile kuulunud majadest ja kruntidest; samas kui peapiiskop ja 
kapiitel tahtsid äravõetu eest saada linnalt vähemalt kopsakat kahju-
tasu (HA 3, nr 1374–1377). 

1547. aastal püüdis peapiiskop linna survestamiseks saada tuge 
Taani ja Poola kuningatelt (HA 3, nr 1376/1–2), kuid see ei toonud edu. 
Seejärel muutus märksa olulisemaks keisririik: nimelt oli keiser Karl V 
pärast Schmalkaldeni liidu võitmist (1547) oma võimu tipul ning Riia 
linn oli seoses oma kuulumisega keisri vastu sõdinud liitu langenud 
tolle tugeva kahtluse alla. Seetõttu pidi linn enda väljavabandamiseks 
läkitama keisri juurde saatkonna ning saavutas lepituse temaga alles 
1551. aasta kevadel (MLA 4, 47; HA 3, nr 1468/3, 1518/4; Müller 2014: 



Reformatsioon, kirikuvarad ja võim

129

313–314). Reetmiskahtluse all oli ka Saksimaa ja Hesseniga suhelnud 
peapiiskop Wilhelm, kuid tema pääses kergemini, vandudes keisrile 
kirja teel murdumatut truudust (HA 3, nr 1459/2, 1468/4; Müller 2014: 
305–306). Erinevalt Riiat keisri ees kaitsnud ordust (Kreem 2014a: 
136) püüdis peapiiskop ära kasutada linna kitsikust ning kaebas linna 
peale: see olevat ühes oma Schmalkaldeni liidukaaslastega takistanud 
peapiiskopi õiguspärase võimu taastamist linna üle (HA 3, nr 1468/4). 
Ühtlasi alustas Wilhelm 1549. aastal uuesti keisririigis kohtuprotsessi, 
kuid sel korral mitte kammerkohtus, vaid teises kõrgeimas kohtuins-
tantsis, keiserlikus õuenõukogus (Reichshofrat) (Leesment 1929: 24–25). 

Karl V õuenõukogus Riia tüli siiski lahendust ei leidnud, sest keiser 
otsustas tüliküsimuse saata tagasi Liivimaale, määrates selle lahen-
dajateks ehk keiserlikeks komissarideks ordumeistri ning Tartu ja 
Kuramaa piiskopid (viimane oli ühtlasi ka Saare-Lääne piiskop). 
1550.–1551. aastal arutati tüliasja korduvalt (HA 3, nr 1506, 1514/1, 1517, 
1517/2, 1524/3; HA 4, nr 1528/1, 1536, 1540, 1540/1; Müller 2014: 317–322). 
Selle vältel püüdis Riia rakendada oma sajanditevanust praktikat ja 
mängida ordut peapiiskopi vastu välja. 1551. aasta jaanuaris lasi Riia 
raad notariaalselt kinnitada arvatavasti 1477. aastast pärineva Kirch-
holmi lepingu vastase protesti, kus rõhutati linna valmidust alluda 
ainult ordule (MLA 4, nr 168). Sealjuures tugines linn seisukohale, et 
Kirchholmi lepingu asemel peaks kehtima hoopis ordumeistrite poolt 
Riiale antud 1330. aasta alistumisleping (Sünebrieve), mille tingimusi 
oli hilisemal ajal täiendatud. Sarnast argumenti oli linn kasutanud 
ka 1450.–1570. aastate tülide ajal (Mäesalu 2017: 222–228). Peale selle 
teatas linn augustis keiserlikele komissaridele, et Riia on alati talle 
kahjuliku Kirchholmi lepingu vastu protestinud ning ainult hirmu 
ja sunni tõttu pidanud peapiiskoppidele alistuma, ehkki ordumeister 
peaks linna ainuisandana valdama (HA 4, nr 1528/1). Septembris esitas 
raad uuele ordumeistrile Heinrich von Galenile (1551–1557) otsese ette-
paneku ordu ainuvõimu alla minemiseks, ent Riialt üheskoos peapiis-
kopi saadikutega truudusvannet võtma tulnud Galen eelistas Wilhel-
miga 1546. aastal saavutatud kompromissi säilitada (HA 4, nr 1544). 

Seetõttu pidi Riia 16. detsembril 1551 leppima sõlmitud kokkuleppega 
(MLA 4, nr 169; HA 4, nr 1542). Selle kohaselt pidi Riia toomhärradele 
tagasi andma nende elumajad, mõisad, veskid ja muu kinnisvara ning 
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maksma peapiiskopile ja kapiitlile kahjutasuks 18 000 Riia marka aja 
eest, mil nood oma varasid kasutada ei saanud. Kahjutasu suurust 
võib pidada Riiale soodsaks, sest 1547. aastal oli peapiiskop soovinud 
saada 355 000 marka (HA 3, nr 1376/2) ning veel 1551. aasta alguses 
oli juttu 50 000 margast (HA 3, nr 1514/1, 1517/2). Samal ajal pidid otse-
selt vaimulike asutustega seonduvad maad, maksud ja sissetulekud, 
kaasa arvatud kirikud ja toomkirik jääma kuni üldise kirikukogu 
otsuseni linna kasutada, ehkki ametlikult tunnustati nende kuulu-
mist peapiiskopile ja toomkapiitlile. Niisiis rakendati antud puhul 
kirikuvara jagamist ülem- ja kasutusomandiks (dominium directum 
et dominium utile), mis kesk- ja varauusajal oli küllaltki tavaline ja 
mille kohased õigusaktid kehtisid Eesti alal kuni 20. sajandini, olles 
ka siis seotud kirikuvalduste, täpsemalt kirikumõisatega (Luts-Sootak 
2018; 2020). Sel viisil oli linn endale lõplikult kindlustanud tegeliku 
iseseisvuse kirikuasjades, samas kui lootus, et usuline tüli õnnestub 
üldisel kontsiilil lahendada, muutus üha ebatõenäolisemaks. 

Ehkki eelkirjeldatud lepinguga oli tüli linna ja peapiiskopi vahel 
põhimõtteliselt lahendatud, jäid nende suhted ka edaspidi pingelisteks. 
Peapiiskop oli rahulolematu kahjutasu väiksusega, mida ta kapiitliga 
jagama pidi (HA 4, nr 1543, 1546). Aeg-ajalt tekkis linna ja peapiiskopi 
vahel väiksemaid tülisid, kuni Riia koadjuutorivaenuse alguses 1556. 
aasta juunis oma truudusevande peapiiskopile üles ütles – tol korral 
küll vaid kuni 1557. aasta sügiseni, mil ta vaenuse lahenedes taas 
peapiiskopi kaasvõimu alla naasis (Hartmann 2004; Maasing 2010). 
Peatselt järgnenud Liivimaa sõja ajal ei alistunud linn 1561. aastal 
Poola kuningale ja kuigi peapiiskop Wilhelm ei vabastanud (erine-
valt ordumeistrist) linna talle antud truudusevandest (Lange 2014a: 
626–638), võib siiski öelda, et alates 1562. aasta veebruarist või hilje-
malt peapiiskopi surmast 1563. aasta veebruaris kuni 1581. aastani, mil 
Riia Stefan Bathoryle truudust vandus, ei allunud linn vähemalt amet-
likult mitte ühelegi maaisandale (Lenz 1968). Sealjuures olid kiriku-
varad oluliseks tüliõunaks ka läbirääkimistel poolakatega, kuna linn 
keeldus peapiiskopi surma järel omastatud residentsi Poola kuningale 
andmast, samas kui Stefan Bathoryle võttis linnalt Jakobi ja naist-
sistertslaste kloostrikiriku ning asus seal taas pidama katoliiklikke 
teenistusi (Kleeberg 193: 4–12, 20–40).
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Kokkuvõte
Mis tingis konflikti lahendamise keerukuse? Üks ilmseid tegureid 
oli jõudude vahekord, mis ei võimaldanud kellelgi olla probleemitult 
linna ainuisand, ehkki seda soovinuks lisaks ordule ja peapiiskopile 
ka linn ise – küll võimalusega üht vajaduse korral teise vastu välja 
vahetada või vähemalt sellega ähvardada. Peapiiskop võinuks ainu-
võimu saavutada vaid välise jõu otsesel toel, kuid see oleks ilmselt 
kaasa toonud sõja orduga. Ent ka ordul, Liivimaa tugevaimal jõul, 
polnud nähtavasti häid võimalusi püsiva ainuvõimu kindlustami-
seks. Juba viimase kehtestamine 1525. aastal oli sundkäik, vältimaks 
linna libisemist Preisimaa hertsogi võimu alla. Järgnenud peapiis-
kopi positsiooni kokkuvarisemine võimaldas ordumeistril küll saavu-
tada tolle tunnustus enda ainuvõimule, kuid juba 1530. aastal pidi 
ta vähemalt sõnades nõustuma ühisvõimu taastamisega. Sellega jäi 
tüli põhifookusesse käesolevas artiklis vaadeldud vastasseis peapiis-
kopi ja linna vahel, mis nähtavasti oli ordule sobivamgi: linna ordu-
meelsete jõudude toetamise kaudu oli tal võimalik tüli lahendamist 
nurjata või vähemalt edasi lükata ja ainuvõimu sisuliselt kindlus-
tada. Samal ajal võis ta ametlikul tasandil etendada (enam-vähem 
neutraalse) kõrvalseisja osa, kes otseselt peapiiskopile justkui ei tee 
takistusi. Peapiiskopi ja tema kapiitli järjekindlus Riia küsimuses ning 
ordu liigne ambitsioonikus Liivimaa piiskopivalimiste kontrollimisel 
viisid aga viimaks piiskoppide ühisrindeni ordu vastu, mille tulemu-
sena pidi too 1546. aastal nõustuma peapiiskopi kaasvõimu tegeliku 
taastamisega Riias.

Riia linn näitas konflikti vältel üles suurt osavust enda huvide 
kaitsmisel. Ometi olid võimalused vihatud Kirchholmi leppest pääse-
miseks kasinad, eriti kui ordu ja peapiiskop 1546. aastal ühise keele 
leidsid. Selgus, et ordu ja peapiiskopi vaheline normaalne läbisaa-
mine oli seejärel mõlemale olulisem kui linnale sobilik ebakindel 
ainuvõim, mistõttu ordumeister ka 1551. aasta sügisel Riia ettepaneku 
ainuvõimu taastamiseks tagasi lükkas. Samuti pärssisid linna tege-
vuse efektiivsust selle sisevastuolud, mis olid ilmseimad 1530. aastate 
esimesel poolel Preisimaa- ja ordumeelsete fraktsioonide puhul, kuid 
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väljendusid ka 1542. aastal Lemsalu lepingu sõlmimise läbikukkumise 
järel, kui bürgermeister ja linnasekretär ordu viha eest põgenesid.

Ainuüksi eelkirjeldatud võimupoliitilised tõsiasjad poleks tüli siiski 
niivõrd pikaks venitanud – vähemalt oleks see 1547. aasta truudus-
vande võtmisega lõppenud. Konflikti otseseks ajendiks oli reformat-
siooni kiire levik Riias ja peapiiskopi ebaõnnestunud katse sellele 
vastu seista. 1520.–1530. aastatel olidki linna ja peapiiskopi vahe-
listeks põhimõttelisimateks tüliküsimusteks peapiiskopi vaimulik 
võim ja kirikuvarade küsimus. Seni, kuni peapiiskop oli katoliiklane 
ja soovis oma vaimulikku võimu taastada, näis kompromiss protes-
tantliku linnaga võimatu. Lahenduseks võis olla otsuse edasilükka-
mine kuni üldise kirikukoguni, ent kontsiili toimumine ja läänek-
ristluse peatne taasühendamine muutusid üha ebatõenäolisemateks. 
Seetõttu pidi tüli kirikuvara üle lahendatama ikkagi kohapeal. Selle 
muutis probleemseks erinevus kirikuvara defineerimise küsimuses. 
Peapiiskop ja kapiitel soovinuks seda määratleda võimalikult kitsalt, 
et kõik oma valdused ilmalike varadena linnalt kindlasti kätte saada, 
samas eelistas linn käsitada neid laialt määratud „vaimulike vara-
dena“ ning püüdis neid ühes kirikutega enda valdusse jätta. Kui 1530. 
aastate lõpuks näisidki peapiiskop ja kapiitel leppivat sellega, et kiri-
kuvaldused ja isegi toomkirik jäävad vähemalt kitsas mõttes pikemaks 
ajaks linna kätte, siis hiljem kerkis üles nende eest makstava kahju-
tasu suuruse küsimus. Ühtlasi ilmnes 1540. aastail, et kirikuvarade 
küsimuse lahendamise osas oli peapiiskopi ja kapiitli vahel ebakõ-
lasid, mis tüli pikenemisele arvatavasti kaasa aitasid. Kirikuvarade 
osas 1551. aastal saavutatud lahendus oli pigem soodsam linnale, kes 
säilitas kasutusõiguse kõigi linnakirikute, ka toomkiriku üle – ehkki 
peapiiskop ja kapiitel said vähemasti nende ülemomanikeks – ning ka 
kahjutasu, 18 000 marka, oli tunduvalt väiksem peapiiskopi soovitust.

Ka konflikti lahenduskatseid vaadates jõuab järeldusele, et edu sai 
võimalikuks ainult siis, kui peapiiskop ja ordu olid omavahel kokku-
leppele jõudnud. Kahepoolsed otseläbirääkimised peapiiskopi ja linna 
vahel (nagu Lübeckis 1529, Ükskülas 1541 ja Lemsalus 1542) ei saavu-
tanud edu enamasti just ordu või linna ordumeelse fraktsiooni vastu-
seisu tõttu – ainus edukas juhtum oli 1530. aasta Dahleni vahekok-
kulepe, mis kehtis paraku vaid kaks aastat ning sõlmiti kohe pärast 
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seda, kui ordu oli lubanud mitte takistada peapiiskopi võimu taasta-
mist. Samuti jäid enne 1546. aasta väga konkreetset kokkulepet tulu-
tuteks teiste liivimaalase vahenduskatsed ja isegi maapäeval tehtud 
otsused Riia küsimuses ning edu ei saavutatud ka protsessimisel või 
toe otsimisel väljastpoolt Liivimaad, mille ilmseimaks näiteks on 
pikaajaline, kuid edutuks jäänud protsess kammerkohtus. Teisalt ei 
saa eitada seda, et näiteks poliitilised reaktsioonid reformatsiooni 
edenemisele keisririigis mõjutasid kahtlemata ka Liivimaa sisepolii-
tikat ja Riia sidemed Schmalkaldeni liiduga takistasid selgesti peapiis-
kopil linnale oma tahet peale surumast. Keisririigi formaalne roll oli 
oluline ka 1551. aasta lahendi puhul, mis jõustati keiserlike komissa-
ride poolt, kuid lahendus toimus siiski Liivimaal ja komissarideks 
olid liivimaalased ise.

Nii 1546.–1547. kui ka 1551. aasta lahendid näitavadki, et lisaks ordu ja 
peapiiskopi kokkuleppele oli oluline osa ka teistel liivimaalastel. Samas 
ilmneb ka Liivimaa konfliktlahendusmehhanismi selge puudus – kuna 
otsuste jõustamiseks puudus jõustamismehhanism, sõltusid need kas 
ühe poole selgest ülekaalust või üldisest konsensusest, mille saavu-
tamine võis osutuda aeganõudvaks ja keeruliseks. Eriti kui kokku-
leppe tulemiks oli Kirchholmi lepingu taastamine, millega polnud eriti 
rahul ükski kolmest osapoolest, kuid mida oldi siiski valmis taluma. 
Teisalt oli Liivimaal sääraste jõuvahekordade tõttu oluline osa ka 
väiksematel jõududel, kelle soove ja tahet ei saanud täielikult igno-
reerida, teiste seas iseteadliku Riia linna oma.

Artikli kirjutamist toetasid Eesti Teadusagentuuri uurimisprojektid 
PUT1422 (Ühiselu, eraldatus ja kultuuriline vastasmõju keskaegsel 
Liivimaal (1200–1550) (1.01.2017−31.12.2020)) ja PRG318 (Ümberkorral-
dustele aluste loomine. Muutuste poliitilised ja majanduslikud argu-
mendid Läänemere ruumis varauusajal (1.01.2019−31.12.2023)). Tänan 
Mihkel Mäesalu, Anti Selartit ja anonüümset retsensenti kasulike 
märkuste ja soovituste eest.
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Kasutatud allikad ja kirjandus
Arhiiviallikad:
Lübecki linnaarhiiv: AHL.07.1-3/19 – Livland und Estland (Livonica 
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Reformation, church property and power – 
conflict between the archbishop and the 
town of Riga from the 1520’s to the 1550’s

Summary
The town of Riga was economically, politically, and religiously the 
most important center in Medieval Livonia, and throughout its exis-
tence, both most important Livonian lords, the Archbishop of Riga and 
the Master of the Livonian branch of Teutonic Order, fought over the 
dominion over the town. This allowed the town to achieve a remar-
kable degree of autonomy and also to often play the two lords against 
each other. However, in 1452, the Archbishop and the Order decided 
to divide the power between themselves. Nevertheless, this treaty did 
not bring the disputes to their end, as both lords still aspired rather 
for sole dominion, and the town was unhappy with the treaty as well, 
as it significantly curbed its autonomy. 

The longest of quarrels after the treaty of 1452 was caused by the 
rapid success of the Reformation in Riga. Namely, in 1524–1525, the 
town refused to swear the oath of allegiance to the Archbishop, and 
confiscated all the property of churches and ecclesiastics, as well as all 
possessions of the Archbishop and his cathedral chapter in the town 
mark. After more than two decades, the Archbishop was only parti-
ally successful in regaining his power and possessions. The current 
article discusses the main traits of the conflict and asks, which factors 
caused its especially long and complicated solution process? For this, 
various negotiation attempts and correspondence between various 
parties are observed, and special attention is paid to the issues where 
compromise was particularly hard to achieve. 

One of the most important and obvious obstructions in solving the 
conflict rapidly was the activity of the Order. As the sole ruler over 
Riga after 1525, it successfully obstructed negotiations between the 
Archbishop and the town, and although it had promised not to hamper 
the Archbishop in regaining co-rule over the town already in 1530, 
it was able to affect a part of the elite of Riga to oppose negotiations 
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with the Archbishop both in the 1530’s and 1540’s. In addition to the 
internal divisions in Riga, also the differences between the Protes-
tant-favouring Archbishop Wilhelm of Brandenburg-Ansbach and the 
catholic cathedral chapter of Riga further complicated the finding of 
the solution in the 1540’s. 

The Archbishop’s attempts to find support outside of Livonia were 
also unsuccessful. Although he managed to obtain Imperial mandates 
against Riga in the 1520’s and 1530’s, and there was a process against 
the town in the Imperial Chamber Court (1532–1540), they did not 
make the town to surrender to the Archbishop: Riga managed to 
gain support from the Protestant Schmalkaldic League (and became 
its member in 1541), and successfully obstructed the process in the 
Chamber Court.

In addition to political factors, religious and financial differences 
certainly complicated the dispute. Riga firmly opposed all attempts 
of the Archbishop to regain the ecclesiastic authority over the town. 
By the end of the 1530’s, the Archbishop agreed not to force it until 
the general church council (and many hoped that it would be able 
to restore the unity inside the Western Christendom), but the ques-
tion of the confiscated property still remained. With the latter, there 
were certainly different opinions. The Archbishop and the chapter 
agreed to allow Riga to take possession of only the churches, but 
they demanded back all other properties: the Archbishop’s residence, 
manors, houses, and plots), as well as compensation from the town. 
Riga, however, claimed that many houses and plots belonged to the 
ecclesiastic property, and was not ready to give them back. Addi-
tionally, the Cathedral of Riga was an especially important bone of 
contention which neither Archbishop and his chapter nor the town 
were ready to give up.

The conflict was finally solved in two stages. Firstly, the Arch-
bishop managed to form an alliance with other Livonian bishops in 
1546, and the Order had to give in and promised along with other 
Livonians to actively help the Archbishop regain the co-rule. Thus, 
Riga had to submit to the Archbishop as its secular lord in 1547. The 
question of church property still remained unsolved, however, and 
the Archbishop issued a complaint to the Holy Roman Emperor. The 
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latter decided to redirect the process to Livonia, as he named Master 
of the Order and Bishops of Tartu (Dorpat) and Curonia as impe-
rial commissioners to solve this dispute. In 1551, they decided that all 
churches were to be remained in possession of the town until to the 
general church council as dominium utile, but the Archbishop and the 
chapter retained superior possession of them as dominum directum. 
Riga also had to give back most of the land property and pay compen-
sation which was clearly smaller than the Archbishop had hoped. The 
solution seems to be more favorable to Riga, but the town was still 
not completely content with it and offered the Order to restore the 
sole dominion over it. However, the Order preferred to preserve the 
relatively good relations with the Archbishop and rejected this offer.

In conclusion, it becomes clear that a delicate balance of power in 
Livonia enabled nobody to secure a stable sole rule over Riga. At the 
same time, the solution of this conflict was complicated by the facts 
that (1) no party was very eager to accept the dual power and (2) the 
enforcement of conflict solutions was only possible when Livonians 
had reached to a consensus or one party had clear dominance. This 
kind of problematic conflict resolution made the political system of 
Livonia quite vulnerable, but on the other hand, it also meant that 
stronger powers usually did not have possibilities to solve matters 
completely at the expense of smaller powers, whose opinions also 
mattered.


