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Tartu piiskop Dietrich 
Damerow ja Saksa Ordu

Mihkel Mäesalu

Annotatsioon. Artikkel annab detailse sissevaate Dietrich Damerowi 
kui Tartu piiskopi vastasseisust Saksa Orduga terve tema ametiaja 
jooksul. Üksikasjalikku tähelepanu osutatakse tema rivaalitsemisele 
Albrecht Hechtiga Tartu piiskopitooli pärast ning Saksa Ordu sekku-
misele sellesse konflikti. Põhjalikult käsitletakse 2018. aastal Poolasse 
tehtud uurimisreisil avastatud dokumenti, mis sisaldab senitundmatut 
teavet Dietrich Damerowi rollist Saksa Ordu ja Riia peapiiskopkonna 
vahelises konfliktis aastatel 1393–1394. Viimaks põhjendatakse luge-
jale, et seni üldaktsepteeritud tees, mille järgi Dietrich Damerow 
moodustas ja juhtis aastatel 1394–1396 ulatuslikku Saksa Ordu vastast 
koalitsiooni, on ekslik. Kuigi Damerowil oli ainsa Liivimaa maahär-
rana selles koalitsioonis oluline roll, tuleks selle liidriteks tegelikult 
pidada Pommeri-Stettini hertsogeid Otto II, Swantibor I ja Bogislaw 
VII.

Võtmesõnad: poliitiline ajalugu, kirikulugu, keskaeg, keskaegne 
Liivimaa, Tartu piiskopkond, Dietrich Damerow, Saksa Ordu

Sissejuhatus
Dietrich Damerow on vaieldamatult üks tuntumaid keskaegseid Tartu 
piiskoppe. Teda mainitakse peaaegu igas põhjalikumas Liivimaa 
keskaja poliitilise ajaloo ülevaates: peetakse teda ju ulatusliku Saksa 
Ordu vastase koalitsiooni loojaks ja juhiks 14. sajandi viimasel 
kümnendil (Selart 2012: 152–153). Kaks aastat tagasi Poola arhiivides 
tehtud uurimisreisil (Selart, Mäesalu 2019) avastati aga üks seni-
tundmatu dokument, mis sisaldab uut teavet Damerowi rollist Riia 
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peapiiskopi ja Saksa Ordu konfliktis aastatel 1393–1394. See avastus 
sai ajendiks vaadata uuesti üle ka Damerowi ja Saksa ordu omava-
helist suhtlust puudutav teave.

Dietrich Damerow oli pärit Preisimaalt, arvatavasti Elblągi (sks 
Elbing) linna jõukamast kodanikuperekonnast. Ta õppis Pariisi 
ülikoolis vabasid kunste, pälvides seal 1363. aastal magistrikraadi. 
1366. aastal asus ta Bologna ülikooli ning omandas bakalaureuse-
kraadi kanoonilises ja Rooma õiguses (Jähnig 1980: 6–12; Jähning 
2001a: 149). Ülikoolistuudiumite vahepeal sai ta paavstilt (1364) ootuse 
toomhärra kohale Wrocławi (sks Breslau) toomkapiitlis (Arbusow 1933: 
345, nr 30a) ja töötas lühiajaliselt kirjutajana Püha Rooma keisririigi 
keisri ja Böömimaa kuninga Karl IV (1346–1378) kantseleis (Lindner 
1883: 271, nr 154; Urkundenregesten 8: nr 459).1 Tagasi Prahasse saabus 
Damerow hiljemalt 1372. aastal, kui temast sai taas kirjutaja keisri 
kantseleis. Siis oli ta juba protonotar ehk kirjutajate ülem, pärast seda 
keisri sekretär ja 1376. aastal keisri nõunik (Jähnig 1980: 6 ja 12–13; 
Hellmann 1986: 472–473; Thomas 1988: 99; Moraw 1990: 64).

1378. aasta septembri lõpus andis Karl IV talle väga vastutusrikka 
ülesande: minna keisri saadikuna Rooma teatama paavst Urbanus 
VI-le (1378–1389), et hiljuti puhkenud kirikulõhes asub keiser toetama 
Rooma paavsti. Kirikulõhe tekkimise põhjuseks oli tõsiasi, et Urbanus 
VI valis 1378. aasta kevadel paavstiks vaid väike hulk kardinale, kes 
olid Rooma linlaste surve all. Enamik kardinale viibis tollal veel 

1 Dietrich Damerowi teenistus kirjutajana on täheldatav tema enda käega kirjuta-
tud kantseleimärkuses ühel 23. detsembrist 1364 pärineval Karl IV ürikul. Dame-
row märgib seal ära ka oma toomhärra koha, kuid üksnes lühendatult. Ajaloola-
sed on seda lühendit erineval moel välja lugenud. Theodor Lindneri arvates esitles 
Damerow end Warmia toomhärrana (canonicus Warmiensis), samas kui Roland 
Neumann (Urkundenregesten 8) luges välja, et Damerow oli hoopis Wormsi (cano-
nicus Warmaciensis) kanoonik. Ootuse Warmia toomhärra kohale sai Damerow 
alles 1370. aastal ning Wormsi toomhärraks olemise (või sealses kapiitlis ootuse 
saamise) kohta puudub igasugune muu info. Võib-olla on mõlemad ajaloolased 
selle lühendi vääralt lahti mõtestanud ja tegelikult kirjutas Damerow, et ta on 
Wrocławi toomhärra (canonicus Wratislaviensis)? Koblenzis Reinimaa-Pflazi Lii-
dumaa peaarhiivis (Landeshauptarchiv Koblenz) hoitavast ürikust on küll vabalt 
kättesaadav foto (www.archivdatenbank.lha-rlp.de/app/dbimage.php?path=0000
0065%2F00009E26%2F004CF0C2-001.jpg) kuid see on niivõrd kehva kvaliteediga, 
et sealt ei ole võimalik midagi täpsemat välja lugeda.
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Avignonis. Kuna kirikuõiguse järgi on välise surve all tehtud vali-
mised kehtetud, kuulutasidki kardinalid 1378. aasta augustis Urba-
nuse valimise õigustühiseks ja valisid septembris uueks paavstiks 
Clemens VII (1378–1394), kes asus resideeruma Avignoni. Karl IV toetus 
Urbanus VI-le suurendas Rooma paavsti toetajate hulka, mistõttu 
jagunes ladina Euroopa aastakümneteks kahe rivaalitseva paavsti 
poolehoidjate vahel (Thomas 1988).

Damerow saabus seega Rooma heade uudiste toojana ja võib-olla 
vastutasuna nimetas paavst ta Tartu piiskopiks. Millal see täpsemalt 
juhtus, on teadmata. Kindel on vaid see, et Tartu piiskopiks pühitses 
Dietrichi 1379. aastal Praha peapiiskop Jan z Jenštejna (Posilge: 112), kes 
oli tollal muide ka kuningas Karl IV poja Wenzeli (Rooma kuningas 
1378–1400; Böömimaa kuningana Václav IV, 1378–1419) kantsler 
(Hlaváček 1963: 31–33). Nähtavasti sõitis Dietrich kõigepealt Roomast 
tagasi Prahasse, et teavitada kuningat oma missiooni üksikasjadest. 
Alles Prahast asus Damerow teele Tartusse, kuid jõudis üksnes Preisi-
maale. Hiljemalt seal sai ta teada, et Tartus oli juba üks teine piiskop 
ametisse asunud (Jähnig 1980: 13–14).

Nimelt oli Tartu toomkapiitel valinud piiskopiks kohaliku toom-
praosti Albrecht Hechti, kelle Avignoni paavst kinnitas ametisse 24. 
jaanuaril 1379 (Arbusow 1929: 572–575, nr 12). Ajaloolased on üldi-
selt arvanud, et Albrecht Hecht oli esmalt püüdnud saada kinnitust 
Rooma paavsti Urbanus VI käest ja pöördus Avignoni alles pärast 
seda, kui Urbanus oli sellest keeldunud (Girgensohn 1910: 6; Forst-
reuter 1961: 126; Jähnig 1980: 13–14; Jähnig 2001b). Sellel arvamusel 
puudub igasugune allikaline alus ja see lähtub üksnes eeldusest, et 
õige paavst asus Roomas. Ometi võib arvata, et 1378. aasta sügisel ja 
talvel võidi Liivimaal hoopis Avignoni paavsti pidada õiguspäraseks. 
Just tema oli ju valitud kanoonilise õiguse nõuete kohaselt. Kuigi 
keiser Karl IV toetus Urbanus VI-le ajendas ka Liivimaa kõrgvaimu-
likke asuma hiljem Rooma paavsti toetama, võis see siiski omajagu 
aega võtta. Niisiis on täiesti mõeldav, et Albrecht Hecht pöördus 
Avignoni paavsti poole lihtsalt seepärast, et ta pidaski Clemens VII-d 
õiguspäraseks paavstiks. Avignonis viibis Albrecht Hecht veel 1379. 
aasta 16. märtsil (Arbusow 1929: 622, nr 27) ja läks seejärel oma piis-
kopkonda tagasi
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Edasiste sündmuste täpne järjekord tülis Tartu piiskopitooli pärast 
on problemaatiline, sest paljud asjasse puutuvad ürikud on ilma aasta-
arvude ja kuupäevadeta. Kindel on see, et Dietrich Damerow viibis 
1380. aasta 17. juunil2 ja 1382. aasta 11. oktoobril (CDEM 15: nr 228) 
kuningas Wenzeli lähikonnas, vastavalt Kölnis ja Prahas. Ta andis 
end Wenzeli kui Rooma kuninga kaitse alla. Suure tõenäosusega 
asus Damerow kirja teel ühendusse Tartu piiskopkonna vaimulike 
ja ilmikutega, otsides ja arvatavasti ka leides nende seas toetajaid. 
Tema mõjul käskis Rooma paavst 1379. aasta detsembris Saksa ordul 
Albrecht Hecht vangistada ja Tartu piiskopkonna õiguspärasele piis-
kopile Dietrich Damerowile üle anda (LUB 3: nr 1133; Girgensohn 
1910: 8; Jähnig 1980: 14).

Saksa Ordu oli juba novembris 1379 korraldanud sõjaretke Tartu 
piiskopkonna vastu (AR 1: 112; Heckmann 1992: 201 ja 237; Misāns 
1998: 90–91; Kreem 2002: 135), kuid see ei saanud olla reaktsiooniks 
eelpool mainitud paavsti ürikule, mis väljastati ju alles kuu aega 
hiljem. Lübecki krooniku Detmari järgi toetas Saksa ordu sõjali-
selt Albrecht Hechti, kellel õnnestus hõivata neli Tartu piiskopkonna 
linnust, aga mitte kogu piiskopkonda (Detmar: 568). See hilisemates 
ürikutes Hechti sõjana (Hekedes orloge) mainitud konflikt (LGU 1: nr 
150) oli nähtavasti esmajoones Tartu piiskopkonna sisetüli Albrecht 
Hechti ja seega ka Avignoni paavsti ning Dietrich Damerowi ja Rooma 
paavsti toetajate vahel. Sellele osutavad Avignoni paavsti Clemens 
VII 1380. aasta 9. aprillil Albrecht Hechtile antud volitused võtta ära 
Rooma paavsti toetavate Tartu piiskopkonna vaimulike kiriklikud 
ametikohad ja prebendid ning nimetada nendesse uued inimesed 
(Arbusow 1929: 575–578, nr 13–14).

Kuigi Saksa ordu Liivimaal toetas Tartu piiskopina Avignoni poole-
hoidjat Albrecht Hechti, oli ordu kõrgmeister asunud kirikulõhes 
Rooma paavsti poolele (Girgensohn 1910: 6–9; Forstreuter 1961: 126–127; 
Jähnig 1980: 14). Arvatavasti järgis ka Liivimaa maameister Wilhelm 
von Friemersheim (1364–1385) kirikulõhe osas kõrgmeistri valitud liini. 
Arvatavasti 1380. aasta juunis kirjutas ta Rooma paavstile Urbanus 

2 Rooma kuninga Wenzeli ürik, 17.06.1380. – Archiv der Hansestadt Lübeck, 07. 
1–3/09, nr 107.
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VI-le, et ta ei saa Hechti vastu relvile asuda, sest too võib liituda skis-
maatiliste venelastega ja asuda nendega koos rüüstama niigi katku 
all kannatavat Liivimaad. Pealegi jätvat ordu sõjaretk Tartu piiskop-
konda Liivimaa lõunaosa kaitsetuks paganlike leedulaste võimaliku 
rüüsteretke korral. Küll aga olevat ordumeister valmis rahulikul teel 
piiskopkonna Rooma paavsti nimel üle võtma, kuid ei ole mingil 
juhul nõus loovutama seda Saksa ordut avalikult laimanud Dietrich 
Damerowile (LUB 3: nr 1140; Forstreuter 1961: 282–283, nr 160). Frie-
mersheimi kiri oli vaieldamatult püüe kaitsta Saksa Ordut Damerowi 
süüdistuste eest, mistõttu ei saa seda kohe kuidagi pidada tõendiks 
Albrechti Hechti liidust venelastega. Keerulisse olukorda sattunud 
maameister oli siiski sunnitud midagi ette võtma. Millalgi seejärel, 
täpne aasta ei ole kahjuks teada, sõlmis Friemersheim Albrecht Hech-
tiga lepingu, milles too loovutas teatava rahasumma eest enda käes 
olnud Tartu piiskopkonna linnused Saksa Ordule ja lahkus Liivimaalt 
(LUB 3: nr 1144 ja 1146).

Millal Albrecht Hecht Tartu piiskopkonnast lahkus, ei ole kahjuks 
teada. Avignoni paavsti Clemens VII ürikutes mainitakse teda 1380. 
aasta 27. mail, 1382. aasta 8. jaanuaril ja sama aasta 28. aprillil seoses 
vaimulike ametisse nimetamisega Madalmaades (Arbusow 1929: 
578–581, nr 15–17). Isegi kui Albrecht viibis 1380. aasta aprillis ja mais 
Avignonis, pidi ta kindlasti vahepeal Tartusse tagasi tulema. Arvata-
vasti lahkus ta Tartust 1381. aastal. Oma piiskopkonnast ilma jäänuna 
mainitakse teda esmakordselt alles 1384. aasta 6. juulil, mil Clemens 
VII andis talle eriloa saada enda elatamiseks mõni vaimulik prebend 
Foix’ krahvkonnas. Kuna tal see ei õnnestunud, siis 1385. aastal sai ta 
samasuguse loa Brabanti hertsogkonna aladel (Arbusow 1929: 587–589, 
nr 22–23). Viimast korda kohtab allikates Albrecht Hechti 1387. aasta 
25. jaanuaril (Arbusow 1929: 591–593, nr 25). Kuigi ajalookirjanduses 
on vahel väidetud, et ta veetis oma viimased aastad Prantsusmaal 
(Jähnig 2001), osutavad ürikud hoopis tema seostele Madalmaade, 
täpsemalt Utrechti ja Liege’i (sks Lüttich) piiskopkonnaga.

Dietrich Damerowil õnnestus küll survestada Saksa Ordut Albrecht 
Hechti Tartu piiskopkonnast ära ajama, kuid ordu tundis Dame-
rowi sellise käitumise suhtes suurt vastumeelsust. Seega palusid nii 
Liivimaa maameister Friemersheim kui ka ordu kõrgmeister Winrich 
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von Kniprode (1352–1382) Rooma paavstil leida Damerowile mõni teine 
piiskopkond ning nimetada Tartu piiskopiks keegi orduga hästi läbi 
saav isik (LUB 3: nr 1144 ja 1147). Arvatavasti samal ajal – Urbanus 
VI-le saadetud kirjade ärakirjad on kahjuks ilma aastaarvu ja kuupäe-
vata – esitas kõrgmeister paavstile palve leida oma nimekaimust 
vennapojale Winrich von Kniprodele üks vaba piiskopkond (LUB 3: 
nr 1149). Eeldatavasti nägi ordu just teda endale meelepärase Tartu 
piiskopina. Urbanus VI seda palvet siiski ei täitnud, küll aga nimetas 
ta Winrich von Kniprode (1383–1419) hoopis Saare-Lääne piiskopiks.

Ajaloolaste seas levib arvamus, et Saksa Ordu ei tahtnud algusest 
peale aktsepteerida Dietrich Damerowi Tartu piiskopina, kuna too 
olevat olnud orduvastaselt meelestatud (Girgensohn 1910: 6–8; Forst-
reuter 1961: 126; Jähnig 1980: 14). Sellele väitele pole siiski allikates 
otsest alust. Pigem võib arvata, et ordumeister võis tunda teatavat 
vastumeelsust Damerowi isiku suhtes, kuna piiskopil olid tänu pika-
aegsele teenimisele Praha õukonnas loodud sidemed Kesk-Euroopa 
mõjukate isikute seas. Selliste tutvustega meest oleks ordumeistril 
olnud keeruline oma tahtele allutada. Ordu soovimatusel Damerowi 
Tartu piiskopina aktsepteerida said määravaks siiski Saksa Ordu 
süüdistamine Avignoni vastupaavsti toetamises vürstide ja isandate 
ees nii suusõnaliselt kui ka kirja teel, sealhulgas Liivimaal. Just selle 
ja ainult sellega põhjendasid ordumeister ja kõrgmeister paavsti ees 
oma vastumeelsust Damerowi suhtes (LUB 3: nr 1144 ja 1147). Teatav 
roll võis siinkohal olla ordu kokkuleppel Albrecht Hechtiga, mille 
järgi ordumeister Friemersheim tõotas tagada Hechti poolehoidjate 
kaitsmise võimalike repressioonide eest (LUB 3: nr 1144). Vaielda-
matult oleks Friemersheimil seda tõotust olnud tunduvalt lihtsam 
tagada olukorras, kus Damerowi asemel oleks saanud Tartu piisko-
piks keegi teine. Ürikutes on ka kaudseid tõendeid sellest, et piisko-
piks saades on Damerow mõningal määral Hechti toetajaid kimbu-
tanud (LUB 1: nr 150).

Varaseim teade Dietrich Damerowi viibimisest Tartus on 1385. 
aasta 7. augustist (LUB 6: nr 3217, l; Alttoa 2017: 76). Kuna 1382. aasta 
oktoobris oli ta veel Prahas, võis ta oma piiskopkonda kõige varem 
saabuda 1383. aastal, kuid kas ta tõepoolest just sellel aastal Liivi-
maale sõitis, jääb kahjuks teadmata. Piiskopi vastasseis orduga leidis 
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lahenduse alles 1387. aasta 25. juulil Valgas toimunud maapäeval, kus 
Damerow taganes avalikult kõigist enda, oma vasallide ja Tartu linna 
nimel paavstile esitatud süüdistustest Saksa Ordu aadressil, väites, et 
need kirjad on valesid sisaldavad võltsingud, mille on tema ja teiste 
loetletute nimel koostanud mingisugused „nurjatud umbrohu külvajad 
(zizaniorum seminatores perversi)“ (LUB 3: nr 1247).

Dietrich Damerowi esimeses konfliktis Saksa Orduga torkab silma 
tema osavus diplomaadina. Alustades 1379. aastal positsioonilt, kus 
tal oli üksnes Rooma paavsti ja kuningas Wenzeli toetus ning tema 
vastas seisid nii Tartu toomkapiitli poolt piiskopiks valitud Albrecht 
Hecht kui ka Saksa Ordu, õnnestus tal saavutada Albrecht Hechti 
lahkumine, pälvida Tartu vaimulike, sitftivasallide ja ka Tartu linna 
poolehoid, asuda piiskopkonda valitsema ning viimaks saavutada ka 
lepitus Saksa Orduga. Seda kõike tegi ta meile teadaolevalt diplomaa-
tiliste vahenditega.

Peatselt puhkes Liivimaal uus konflikt – seekord Riia peapiiskop-
konna ja Saksa Ordu vahel – milles oli tähtis roll ka Dietrich Dame-
rowil. Tüli sai alguse juba 1388. aastal, kuid võttis suuremad mõõtmed 
kolm aastat hiljem, kui Saksa Ordu väed okupeerisid Riia peapiis-
kopkonna ja vangistasid seal viibinud toomhärrad. Riia peapiiskop 
Johann von Sinten koos mõne toomhärraga viibis sellal juba Lübeckis. 
Selles olukorras otsis peapiiskop toetust Rooma ja Böömimaa kuninga 
Wenzeli käest. Sinteni palvel hakati tüliasja 1393. aasta kevadel lahen-
dama Rooma kuninga kohtus, millele andis oma nõusoleku ka Saksa 
Ordu. Vastutasuna kuningliku toetuse eest andis Sinten kuningale 
voli leida talle ametijärglane. Tulevaseks Riia peapiiskopiks pidi saama 
Wenzeli lähikondlase Pommeri-Stettini hertsogi Swantibor I (1368–
1413) alaealine poeg Otto (Girgensohn 1910: 22–45; Lukas 1992: 2286–
2288; Mäesalu 2016: 371–374; Mäesalu 2017: 190–195).

Saksa Ordu ajas samal ajal paavsti kuurias salaja oma asja. 1393. 
aasta septembris tõstis Rooma paavst Bonifatius IX (1389–1404) Johann 
von Sinteni Riia peapiiskopi kohalt üle Aleksandria titulaarpatriarhiks 
ning nimetas ta ka Tournai piiskopkonna administraatoriks. Tour-
nais oli tollal ametis Avignoni paavsti Clemens VII alluvuses olnud 
Louis de la Trémouille (1388–1410). Vormiliselt sai Sinten ametikõr-
genduse peapiiskopist patriarhiks. Sisuliselt jäi ta oma vaimulikust 
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ametist ilma. Uueks Riia peapiiskopiks nimetas Bonifatius IX aga 
Johann von Wallenrode (1393–1418), kes oli samal suvel surnud ordu 
kõrgmeistri Konrad von Wallenrode (1391–1393) nõbu. Detsembris 
ilmus uus Riia peapiiskop Johann von Wallenrode uue Saksa Ordu 
kõrgmeistri Konrad von Jungingeni (1393–1407) residentsi Malborki 
(sks Marienburg) Preisimaal ja astus preestervennana Saksa Ordusse 
(Jähnig 1970: 15–17; Glauert 2004: 281–282).

Dietrich Damerowi rolli neis sündmustes ja tema reaktsiooni 
Johann von Wallenrode peapiiskopiks saamisele valgustab üks seni 
ajaloolastel kahe silma vahele jäänud ürik, mida säilitatakse Poolas, 
Krakowi linnas asuvas Czartoryski perekonna raamatukogus. Tege-
mist on peapiiskop Johann von Wallenrode saadiku aruandega läbi-
rääkimistest Tartu piiskopiga. Ladinakeelsel dokumendil on daatu-
mina märgitud üksnes päev – reede pärast Pauluse pöördumise püha 
–, kuid sisu järgi otsustades peab see pärinema aastast 1394, täpse-
malt 30. jaanuarist. Aruanne pole säilinud originaalina, vaid ärakir-
jana, mis on Tiina Kala hinnangul valminud kas 14. sajandi lõpus 
või 15. sajandil. Sama paberilehe teisel küljel on ärakiri ühest 1342. 
aasta dokumendist, mis on samuti seotud Riia peapiiskopi ja Tartu 
piiskopi suhetega.3

Dietrich Damerow võttis peapiiskopi saadiku vastu Tartus oma 
toomhärrade, suure hulga stiftivasallide ja teiste lähemalt täpsus-
tamata inimeste juuresolekul. Võimalik, et nende teiste inimeste 
seas olid ka Tartu raehärrad või linna esindajad. Kohtumispaika ei 
ole otsesõnu mainitud, aga arvatavasti toimus see piiskopilinnuses, 
milles oli vähemalt kaks seesuguse audientsi korraldamiseks sobivat 
saali (Alttoa 2018: 67).

Paraku anonüümseks jäänud peapiiskopi saadik esitas Tartu piis-
kopile paavsti üriku, mis käskis tal anda kuulekusvande uuele Riia 
peapiiskopile Johann von Wallenrodele. See oli tavapärane toiming 
uue peapiiskopi võimule asumisel. Dietrich Damerow vastas aga saadi-
kule, et ta ei saa seda kuulakusvannet anda, sest ta ei pea Johann von 
Wallenrodet õiguspäraseks peapiiskopiks. Tema tunnustab legitiimse 

3 Johann von Wallenrode saadiku aruanne läbirääkimistest Tartu piiskopiga, 
30.01.1394. – Biblioteka Książąt Czartoryskich, MNK 17-rkps-1594-IV: 42.
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Riia peapiiskopina jätkuvalt Johann von Sintenit ega või korraga 
kuuletuda kahele isandale. Seejuures pidas Damerow vajalikuks rõhu-
tada, et tal ei ole Johann von Wallenrode vastu mitte midagi isiklikku.

Tartu piiskopi põhiargument oli, et Johan von Sinten ei ole nõus-
tunud paavsti otsusega tõsta ta Riia peapiiskopi kohalt ümber Alek-
sandria patriarhiks ja oli seega jätkuvalt legitiimne Riia peapiiskop. 
Samuti väitis Damerow, et temale teadaolevalt ei ole ka Riia toomka-
piitel Wallenrodet enda peapiiskopina tunnustanud ja soovitas Wallen-
rodel esmalt pälvida omaenda toomhärrade heakskiit, enne kui ta 
tema poole pöördub. Lisaks puuduvat tal igasugune teave selle kohta, 
kas Riia peapiiskopi sufragaanid Preisimaal on Wallenrodet tunnus-
tanud või jäänud truuks Sintenile. Kõigele lisaks heitis ta Wallenro-
dele ette, et too ei kuulu Augustiinlaste-koorihärrade ordusse, mille 
liikmed olid nii Riia toomhärrad kui ka peapiiskop Sinten. Tõepoo-
lest, Johann von Wallenrode oli ju teatavasti hoopis Saksa Ordu liige.

Muuhulgas osutas Damerow talle osaks saanud kohustustele 
peapiiskop Sinteni ja Saksa Ordu vahelise konflikti lahendamisel. 
Siin avalduvad Rooma kuninga Wenzeli õukonnas Riia peapiiskopi ja 
Saksa Ordu vahel peetud kohtuasja seni tundmatud aspektid. Esiteks 
teatas Damerow, et Saksa Ordu oli nõustunud tüliasja lahendamisega 
Wenzeli kohtus. See on tõsiasi, mida Saksa Ordu kõrgmeister Konrad 
von Jungingen (1393–1407) hiljem eitas (LUB 4: nr 1369), mistõttu on 
mõned ajaloolased olnud seisukohal, et ordu ei olnud omalt poolt 
aktsepteerinud tüli lahendamist kuninga kohtus (Girgensohn 1910: 
44–45; Jähnig 1970: 15). Wallenrode saadiku aruanne tunnistab siiski 
selgelt vastupidist. Ordu oli tunnustanud Wenzelit kohtunikuna oma 
tüliasjas Riia kirikuga. Kuningas oli seepeale käskinud Saksa Ordul 
tagastada kolme aasta jooksul peapiiskop Sintenile või tema toom-
härradele ja ametnikele kõik Riia peapiiskopkonnalt äravõetu ning 
volitanud Tartu piiskoppi kontrollima, kas ordu seda korraldust ka 
täidab, ning asjast kuningale teada andma. Selline kuninglik volitus 
osutab, et Dietrich Damerow oli juba 1393. aastal kaasatud Riia kiriku 
ja Saksa Ordu tüliasja lahendamisse, seejuures vaieldamatult just 
Sinteni toetaja ning Rooma kuninga usaldusalusena.

Johann von Wallenrode Riia peapiiskopina tunnustamise kõrval 
tuli 28. jaanuaril 1394 Tartus peetud läbirääkimistel kõne alla veel 
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üks küsimus, mille tõstatasid Tartu piiskopi vasallid. Saksa ordu oli 
1393. aasta 25. septembril saanud paavstilt üriku, milles paavst käskis 
kõigi Liivimaa piiskoppide vasallidel ja alamatel osaleda ordu kutsel 
ordu ristiretkedel ning maakaitses usuvaenlase rünnaku eest. See 
ürik andis ordule mitte üksnes õiguse piiskopkonna sõjajõude relvile 
kutsuda, vaid ka tõrkujaid selleks sundida (Wieser 1969: nr 26; Mäesalu 
ilmumas). Damerowi vasallid teatasid Wallenrode saadikule, et nemad 
ei tunnusta ordu uut privileegi, teevad kõik, et selle vastu seista ja on 
omavahel moodustanud selleks liiga, millega nad kutsuvad liituma ka 
Riia peapiiskopi vasalle. Selle teabe valguses soovitas saadik Johann 
von Wallenrodel jääda esialgu Turaidasse, sest see olevat peapiiskop-
konna linnustest kõige kindlam ja sel ei tohi lasta langeda Wallen-
rode ja orduvastaselt meelestatud peapiiskoplike vasallide kätte. Priit 
Raudkivi on arvanud, et Damerowi vastasseis orduga, mis viis 1396. 
aasta sõjani, oli osaliselt ajendatud sellestsamast ordu paavstlikust 
privileegist (Raudkivi 2007: 65–68). Nüüd on see arvamus allikatega 
kinnitatud. Lisaks teame veel, et vastuseis privileegile oli just piis-
koplike vasallide agenda ning võis olla ka oluline ajend paljude Riia 
stiftivasallide otsusele Johann von Wallenrode vastu välja astumiseks.

Saadiku aruanne osutab Wallenrode ebastabiilsele positsioonile 
nii Riia peapiiskopkonnas kui ka Liivimaal tervikuna. Enamik Riia 
toomhärrasid keeldusid teda peapiiskopina tunnustamast ning tal oli 
põhjust peljata, et Riia stiftivasallid võivad peapiiskoplikud linnused 
enda valdusse haarata. Wallenrodel oli raskusi ka teistelt piiskoppi-
delt tunnustuse hankimisega. Tartust läks tema saadik edasi Saare-
Lääne piiskopi Winrich von Kniprode jutule ning avaldas oma aruande 
lõpus kartust, et võib ka tema käest saada samasuguse vastuse kui 
Tartust. See hirm osutus siiski alusetuks. Dietrich Damerow jäi 
ainsaks Liivimaa piiskopiks, kes ei tunnustanud tema saamist Riia 
peapiiskopiks.

Aruanne kajastab ka Saksa Ordu mõjupositsiooni tugevnemisega 
kaasnenud hirme. Saadiku teatel kardeti Tartus ja selle ümbruses, et 
Saksa ordul on nüüd kavas neid visiteerima hakata. Kuigi saadik ise 
uskus, et ordumeistril seesuguseid plaane ei ole, näitab see kartus, 
milline oli Tartu piiskopkonna eelhoiak Saksa Ordu suhtes. Tartus 
peljati, et ordu püüab enda mõju suurendamiseks ära kasutada 
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orduvennast peapiiskopi Johann von Wallenrode õigust oma sufra-
gaanpiiskopkondi visiteerida. Riia toomkapiitlile Saksa Ordu reegli 
peale surumisest neil läbirääkimistel veel juttu ei olnud, sest esimesed 
vastavasisulised ürikud väljastas paavst alles 1394. aasta märtsis 
(Glauert 2004: 282–284).

Enamik Riia toomhärrasid lahkus 1394. aasta sügisel Liivimaalt ja 
reisis Rooma kuninga Wenzeli õukonda Prahas, kus viibis ka Johann 
von Sinten. Novembris valisid Sinten ja toomhärrad Riia peapiis-
kopi koadjuutoriks Pommeri-Stettini hertsogi Swantibori poja Otto. 
Ajaloolased on arvanud, et Johann von Sinten astus pärast Otto vali-
mist peapiiskopi kohalt tagasi (Girgensohn 1910: 47–48; Jähnig 1970: 
19–20; Lukas 1992: 2288; Mäesalu 2017: 198), kuid tegelikult polnud 
tal selleks õiguslikku võimalust. Piiskop võis oma ameti maha panna 
üksnes paavsti loal ja paavsti kätesse ning kuigi tal oli õigus resignee-
rumise korral endale ametijärglane nimetada, sai ta sellise akti täide 
viia üksnes paavsti nõusolekul (Hinschius 1875: 271–283). Kuna paavst 
Bonifatius IX ei pidanud Johann von Sintenit tol hetkel enam õigus-
päraseks Riia peapiiskopiks, ei saanud Sinten ka kirikuõiguse reeg-
leid järgides oma ametit maha panna. Eeldatavasti loovutas Sinten 
Ottole oma ilmaliku võimu Riia stifti üle ja sai vastutasuks elupõlise 
ülalpidamise Pommeri-Stettini hertsogkonnas, kus ta ka 1397. aastal 
suri. Järgmise sammuna läänistas Rooma kuningas Wenzel Riia stifti 
Ottole. 1395. aasta märtsis nimetas Wenzel hulga Püha Rooma keisri-
riigi vürste, nende seas ka Pommeri ja Mecklenburgi hertsogid, kolm 
Skandinaavia kuningat ja Poola kuninga, aga ka Riia ja Tartu stifti-
vasallidning Lübecki, Stralsundi, Riia ja Tartu linnad Otto kaitsehär-
radeks keisri asemikena, andes neile selgesõnaliselt õiguse kasutada 
relvajõudu Saksa Ordu vastu selleks, et tagada Otto võimulesaamine 
Riia peapiiskopkonnas (Mäesalu 2016: 374–375; Mäesalu 2017: 122, 198).

Teismelisest Ottost sai kujuneva orduvastase koalitsiooni võtmefi-
guur. Tema isa, hertsog Swantibor I valitses Pommeri-Settini hertsog-
konda ühiselt oma noorema venna Bogislaw VII-ga (1368–1404). Kui 
Bogislaw veetis oma elu valdavalt Pommeri-Stettini hertsogkonnas, 
viibis Swantibor sageli Rooma kuninga Wenzeli õukonnas, teenides 
kuninga nõunikuna (Zdrenka 1987: 221, 229; Zdrenka 1997; Auge 
2011: 24). Plaan tõsta Otto Riia peapiiskopi kohale saigi mäletatavasti 
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alguse just Wenzeli õukonnas 1393. aastal ja võib-olla seetõttu valiti 
Otto Riia koadjuutoriks just nimelt Prahas.

Kujuneva orduvastase koalitsiooni järgmise lülina valisid Dietrich 
Damerow ja Tartu toomhärrad hiljemalt 1395. aastal Tartu koadjuuto-
riks Mecklenburg-Schwerini hertsogi Albrechti (Jähnig 2001c). Algul 
koos oma kahe vanema venna Johann II (1392–1416) ja Ulrich I-ga 
(1392–1417) ühiselt Mecklenburg-Schwerini hertsogkonda valitsenud 
Albrecht loobus juba 1393. aastal hertsogivõimust,4 valides vaimuliku 
karjääri. Temast sai Schwerini toomhärra ja ta asus õppima Heidel-
bergi ülikooli (Die Matrikel 1884: 55; Kaluza-Baumruker 1987: 106, 
119, 174, 183). Albrechti koadjuutoriks valimise puhul väärib maini-
mist, et Dietrich Damerowi ja Tartu toomhärrade suhtlusest Meck-
lenburg-Schwerini hertsogitega enne 1395. aastat puudub igasugune 
teave. Küll aga olid nendel hertsogitel tihedad sidemed oma naaber-
vürstide, Pommeri-Stettini hertsogitega. Seega on alust arvata, et just 
Pommeri-Settini hertsogid Swantibor I ja Bogislaw VII võisid vahen-
dada Albrechti saamist Tartu koadjuutoriks.

Koadjuutor Albrecht saabus Tartusse 1395. aasta hiliskevadel. Järg-
nevatest aastatest pärineva ordu apologeetika järgi olevat Tartusse 
saabunud 500 vitaalivenda (LUB 4: nr 1425 ja 1449, vt ka 1404). Kuna 
neid Albrechti juurde saabunud sõjamehi nimetatakse vitaalivenda-
deks ka Saksa Ordu siseses korrespondentsis (LUB 4: nr 1377 ja 1380) 
ja kõrgmeistri kirjades Mecklenburgi hertsogitele (LUB 4: nr 1378–
1379), ei saa seda pidada pelgalt ordu apologeetikaks. Pigem võib 
arvata, et Albrechti teenistuses olnud sõjasalk koosneski suuremas 
osas vitaalivendade taustaga sõjameestest. Koadjuutor Albrechti 
positsioonist Tartu piiskopkonnas on teateid väga napilt. Dietrich 
Damerow loovutas talle mõned piiskoplikud linnused (LUB 4: nr 
1404) ning koadjuutoril oli ka teatav kaasarääkimisõigus välispolii-
tilistes otsustes.

1395. aasta sügisel saabusid Tartu piiskopkonda ka Riia koadjuutor 
Otto ja tema onu hertsog Bogislaw VII. Kevadel 1396 sõlmis Otto liidu 

4 Sellele osutab tõsiasi, et kuni 1393. aasta juunini esineb Albrecht oma vendade 
ürikutes kaasvalitsejana (MUB 22, nr 12290, 12293–12296, 12298, 12323, 12329, 
12488, 12492, 12499 ja 12537), kuid alates 1393. aasta juunist enam mitte.
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Leedu suurvürsti Vytautasega. Plaanis oli vallutada Riia peapiiskop-
kond samal ajal Tartust ja Leedust lähtunud koordineeritud rünnaku-
tega, et Otto saaks seal võimule asuda. Saksa ordu kõrgmeister sõlmis 
aga 1396. aasta juuli lõpus Vytautasega septembrini kestnud vaherahu, 
mida Liivimaa orduharu kasutas ära, et korraldada ennetav rünnak 
Tartu piiskopkonda. Selle ennetava rünnakuga õnnestus ordul nurjata 
orduvastase koalitsiooni plaan Riia peapiiskopkonna vallutamiseks 
(Girgensohn 1910: 55–71; Jähnig 1970: 24–26; Jähnig 1980: 17; Zdrenka 
1987: 231–234; Mäesalu 2017: 203–205).

Ajalookirjanduses on üldlevinud seisukohaks, et selle orduvastase 
koalitsiooni organiseerija ja juhtfiguur oli just Tartu piiskop Dietrich 
Damerow. Selle teesi tõi käibele 1834. aastal Preisi ajaloolane Johannes 
Voigt (1834: 51–52) ning sellest on saanud aja jooksul käibetõde, mille 
õigsuses ei ole seni kordagi kaheldud. Ometigi pärineb see tees tegeli-
kult Saksa Ordu apologeetikast. Eelkõige lähtudes kõrgmeistri kirja-
dest, millega õigustati paavsti, kuningas Wenzeli ning Pommeri-Stet-
tini ja Mecklenburg-Schwerini hertsogite ees ordu rünnakut Tartu 
piiskopkonna vastu 1396. aasta suvel (LUB 4: nr 1421, 1424–1425, 1430, 
1441–1444; LUB 6: nr 2930), kuid mitte ainult.

Kogu konflikti vältel hoidis kõrgmeister selgelt diplomaatilist liini: 
mitte solvata Pommeri ja Mecklenburgi hertsogeid. Suhtluses hertso-
gite ja nende poolehoidjatega toonitas kõrgmeister pidevalt, et tal ei 
ole midagi isiklikku ei hertsog Otto (LUB 4: nr 1369–1374; 1384, 1404, 
1426–1427) ega ka hertsog Albrechti vastu ning ta oli veendunud, et 
Albrechtil on Tartu koadjuutorina ordu suhtes ainult head kavatsused 
(LUB 4: nr 1378–1379. Dietrich Damerowile orduvastase koalitsiooni 
juhtrolli omistamisega sai kõrgmeister osavalt vältida otseseid süüdis-
tusi hertsogite aadressil. Otto ja Albrechti rolli 1396. aasta sõjani viinud 
sündmustes pisendati niivõrd, et neilt võeti ära igasugune agentsus. 
Ottost sai Damerowi peos justkui „käpiknukk“: Damerow tahtis Otto 
Riia peapiiskopina sisse seada, samas kui Otto enda tegevusest pole 
selles apologeetikas sõnagi. 1396. aasta sõda presenteeris kõrgmeister 
kui rünnakut üksnes Tartu piiskopi Dietrich Damerowi vastu. Koad-
juutori Albrechti vendadele kirjutatud kirjas läks kõrgmeister isegi 
nii kaugele, et väitis, nagu ei oleks ordu üldse Otto ja Albrechti vastu 
sõda pidanudki (LUB 4: nr 1441–1444). Ilmselgelt pidas kõrgmeister 
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vajalikuks tagada ka konfliktiolukorras võimalikult hea läbisaamine 
Läänemere piirkonnas ja Kesk-Ida-Euroopas mõjukate Pommeri ja 
Mecklenburgi vürstidega. Seetõttu ei jäänud tal muud üle kui esitleda 
hertsogite tegusid ja aspiratsioone hoopis Tartu piiskopi omadena.

Orduvastase koalitsiooni tegelikuks juhtfiguurideks võib pidada 
hoopis Pommeri-Stettini hertsogeid Ottot, Swantibori ja Bogislav 
VII. Esialgu püüdsid hertsogid veenda ordu kõrgmeistrit läbirääki-
miste teel Ottot peapiiskopina aktsepteerima. Samuti survestasid nad 
ordut diplomaatilisel teel, õigustades Otto staatust Riia peapiisko-
pina keisririigi vürstide ees ja läkitades Liivimaale Otto õiguspära-
sust toonitavaid kirju. 1395. aasta septembris sõlmisid hertsogid liidu 
Poola kuningaga, kes lubas neid toetada Saksa Ordu Liivimaa haru 
vastu, juhul kui too peaks takistama Ottol end Riia peapiiskopkonnas 
sisse seada (Mäesalu 2017: 199–204). Pommeri hertsogite positsioonile 
koalitsiooni juhtidena osutab ka tõik, et liiduleppe Leedu suurvürsti 
Vitautasega sõlmisid 1396. aasta kevadel just Otto ja Bogislav (LUB 
4: nr 1413), samas kui Tartu piiskop Dietrich Damerow ja tema koad-
juutor Albrecht sõlmisid Leeduga üksnes igavese rahu (LUB 4: nr 1415). 
Tartu piiskop oli vaieldamatult Johann von Sinteni ja teda toetanud 
Riia toomhärrade ja stiftivasallide peamine liitlane Liivimaal ja seda 
juba 1393. aastast peale. Ainsa Liivimaa maahärrana oli tal orduvas-
tases koalitsioonis loomulikult oluline roll. Sai ju Tartu piiskopkond 
kohaks, kuhu kogunesid liitunute väed ja kust pidi algama sõjaretk 
Riia stifti vallutamiseks. Ometigi ei saa teda pidada orduvastase liidu 
moodustajaks ja juhiks. Orduvastane koalitsioon oli niisiis Johann 
von Wallenrode vastu vaenulikult meelestatud Riia kõrgvaimulike 
liit Pommeri-Stettini hertsogitega, kelle sõjategevusele Saksa Ordu 
vastu andis õigustuse Rooma kuningas Wenzel ning keda toetasid 
omalt poolt ka Tartu piiskop, Mecklenburg-Stargardi hertsogid, Poola 
kuningas ja Leedu suurvürst.

Orduvastase koalitsiooni moodustamisega seostatakse sageli ka 
Dietrich Damerowi kirju Inglise kuningale Richard II-le (1377–1399) 
ja kuninganna Anne’ile (1392–1394) palvega võtta Tartu piiskopkond 
oma kaitse alla (Jähnig 1980: 16; Hellmann 1986: 472–473; Selart 2012: 
153). Need kaks kirja on kahjuks dateeritud üksnes kuupäeva (17. 
märts), mitte aastaga (LUB 6: nr 2917–2918). Kuna need on kirjutatud 



Mihkel Mäesalu

50

Tartus, pärinevad need umbkaudu ajavahemikust 1385–1394. Ainus 
konkreetne asjaolu, mida Damerow neis kirjades mainib, on tõsiasi, 
et kuningas Wenzel on ta koos kogu Tartu piiskopkonnaga oma kaitse 
alla võtnud, kuid see toimus juba 1380. aastal. Niisiis võivad need 
kirjad samahästi pärineda ka esimese Damerowi ja Saksa Ordu vahe-
lise konflikti ajast, mis lepitati mäletatavasti alles 1387. aasta suvel.

1396. aasta sõja järel loobus Otto oma taotlustest Riia peapiiskop-
konnale, samas kui koadjuutor Albrecht suri juba 1397. aasta algul. 
Damerow kaebas Saksa Ordu rünnaku peale kuningas Wenzel juures, 
kes nimetas Damerowi isikliku tuttava Warmia piiskopi Heinrich 
Sorbomi kuninglikuks kohtunikuks Tartu piiskopi, Saksa Ordu ning 
Riia peapiiskopi Johan von Wallenrode vahelise tüli lahendamiseks. 
Rahuleping sõlmitigi Heinrich Sorbomi vahendusel 1397. aasta suvel 
Gdanskis. Tähelepanuväärselt on lepingu kõige esimene punkt, et ordu 
loobub oma 1393. aasta paavstlikust privileegist (Jähnig 1980: 17–18; 
Raudkivi 2007: 67–68; Mäesalu 2016: 377–379 ; Mäesalu 2017: 205–207). 
Niisiis vähemalt selles osas oli Damerow konfliktist väljunud võit-
jana – üks tema ja tema vasallide poliitilisi eesmärke oli rahulep-
pega saavutatud.

Dietrich Damerow oli eeldavasti teinud sõjaks ettevalmistamise, 
hertsogite ning nende sõjasalkade majutamise ja ülalpidamise peale 
suuri kulutusi. Saksa Orduga sõlmitud rahu ei kohustanud ometigi 
ordut Tartu piiskopkonna ründamisel tehtud kahju heastama. 
Damerow oli vaesunud ja mõne aja pärast puhkesid rahutused, mis 
jaotasid piiskopkonna kahte leeri: ühel poolel toomkapiitel ja Tartu 
linn ning teisel poolel stiftivasallid. Rahutuste põhjus jääb teadmata, 
kuid arvatavasti oli see kuidagi seotud sõja tagajärjel tekkinud kahju-
dega (Jähnig 1980: 18–19).

1400. aasta suvel leppisid Damerow, kapiitel, vasallid ja arvatavasti 
ka Tartu linn omavahel kokku, et piiskop astub tagasi ja tema asemel 
saab uueks piiskopiks vasallisoost toomhärra Heinrich von Wrangel. 
Enne otsuse täideviimist küsiti aga Liivimaa ordumeistri heakskiitu ja 
alles pärast selle saamist valiti Wrangel arvatavasti Damerowi koad-
juutoriks ja kinnitati Damerowi iga-aastane pension (LUB 4: nr 1507; 
AR 1: nr 159). Seejärel saadeti saadikud paavsti juurde. 15. detsembril 
1400 kinnitas paavst Damerowi tagasiastumise, tema pensioni ning 



Tartu piiskop Dietrich Damerow ja Saksa Ordu

51

nimetas uueks Tartu piiskopiks Heinrich von Wrangeli (RG 2: nr 3719; 
LUB 4: nr 1627; AR 1: nr 166). Ordu heakskiitu oli seesugusele operat-
sioonile vaja selleks, et ordu ei kasutaks Damerowi tagasiastumist 
ära ega laseks paavstil nimetada piiskopiks mõnda ordu soosikut.

Dietrich Damerow veetis oma viimased aastad Riia linnas, elatudes 
350 marga suurusest aastapensionist, mida talle maksti Tartu piis-
kopkonnast. Ta elas veel aastal 1408, tema täpne surmaaeg on tead-
mata (Jähnig 1980: 19–20).

Kokkuvõtteks oli Dietrich Damerow vaieldamatult üks silmapaistva-
maid Tartu piiskoppe, kelle ametiaega ilmestas tema vastasseis Saksa 
Orduga. Tänu oma headele diplomaadioskustele õnnestus tal saavu-
tada Tartu piiskopkonna huvide kaitsmine isegi olukorras, kus ta oli 
sõjaliselt lüüa saanud. Damerowi otsus tagasi astuda demonstreerib 
niisamuti tema head poliitilist vaistu – parem loobuda võimust, kui 
lasta niigi räsitud piiskopkonnal langeda kodusõtta. Nii tagas ta endale 
vähemalt vanaduspõlveks regulaarse sissetuleku ja jättis oma võlad 
uue piiskopi kanda. Samas on ekslik pidada teda Saksa Ordu vastase 
koalitsiooni moodustajaks aastatel 1394–1396. Kuigi tal oli koalitsioonis 
oluline roll, olles ainus Liivimaa maahärra liitunute seas, olid koalit-
siooni juhtfiguurideks vaieldamatult Pommeri-Stettini hertsogid.

Tänuavaldused
Artikkel on valminud Eesti Teadusagentuuri finantseeritud projekti 
(PUT107) toetusel. Tänan Tiina Kala abi eest Johann von Wallenrode 
saadiku aruande lugemisel ja eriti selles leidunud lühendite avamisel, 
samuti aruande ärakirja dateerimisel.
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Bishop Dietrich Damerow of Tartu 
and the Teutonic Order

Summary
Dietrich Damerow was a burgher from Prussia, who made a career at 
the court of the Holy Roman Emperor and King of Bohemia Charles 
IV (1346–1378). As Damerow served as the imperial envoy to pope 
Urban VI in Rome, the pope appointed him the Bishop of Tartu. At 
the same time the cathedral chapter of Tartu had elected their provost 
Albrecht Hecht as their new bishop. Hecht received his confirmation 
as bishop from Pope Clement VII of Avignon in January 1379, probably 
because he and his canons may have considered the Avignon pope 
as the legitimate one.

A conflict arose in the Bishopric of Tartu in 1379 between the suppor-
ters of Damerow (and Pope Urban VI) and Hecht (and Pope Clement 
VII), and even though the Teutonic Order considered Urban VI as 
the rightful Pope, they supported Hecht militarily. Damerow began 
to accuse the order of adhering to the „antipope of Avignon“ and 
managed to pressure the Order into making Albrecht Hecht leave 
Livonia. Damerow arrived at his diocese in Tartu in the year 1385 at 
the latest, but he had ruined his relations with the Teutonic Order, 
who agreed to settle its differences with the bishop only in 1387 after 
Damerow had denounced all of his previous accusations.

Already in the next year the Teutonic Order became involved in 
a conflict with Archbishop Johann von Sinten of Riga. The Order 
occupied the territory of the Archbishopric and detained the majority 
of the canons of the Rigan cathedral chapter in 1391. Archbishop Sinten, 
who was in exile in Lübeck, sought assistance from Wenceslas, King 
of the Romans (1378–1400) and King of Bohemia (1378–1419). In 1393 
the archbishop and the Teutonic Order agreed to settle their dispute 
at the court of king Wenceslas. As a previously unknown docu-
ment – kept at the Princes Czartoryski Library in Krakow, Poland – 
attests, Wenceslas decreed that the order had to relinquish all of the 
possessions and goods of the archbishopric of Riga within three years. 
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Furthermore, Wenceslas appointed Dietrich Damerow to oversee 
the relinquishing of these possessions and report on it to the king. 
Evidently Damerow had been involved in the dispute between Order 
and Sinten as a supporter of the archbishop.

In September 1393 the Teutonic Order managed to convince the 
Roman Pope Boniface IX to transfer Johann von Sinten to the titular 
position of the Patriarch of Alexandria and appoint a favourite of 
the order, Johann von Wallenrode as the new Archbishop of Riga. 
Wallenrode thereafter became a priest-brother of the Teutonic Order. 
The new archival source found in Poland is a copy of the report of an 
envoy of Wallenrode on his negotiations with Dietrich Damerow, his 
canons and vassals in Tartu on the 28th of January 1394. Therein we 
find Damerow’s reasons for not accepting Wallenrode as the rightful 
archbishop: because Sinten had not acknowledged his papal transfer 
and continued to consider himself the rightful Archbishop of Riga.

The same source also enlightens historians on the animosity of the 
episcopal vassals in Tartu and Riga towards a new papal privilege, 
which the Teutonic Order received in September 1393. This privilege 
gave the order the right to call the vassals and subjects of all of the 
Bishops of Livonia to arms for expeditions against the enemies of 
Christianity, as well as in defence of Livonia. The episcopal vassals 
considered such a privilege a breach of their rights and declared their 
intent to do everything in their power to annul this privilege.

In 1394-1396 a coalition consisting of Sinten and his supporters in 
the archbishopric of Riga, the bishopric of Tartu, the dukes of Pome-
rania-Stettin, Mecklenburg-Stargard and Grand Duke Vitautas of 
Lithuania, and supported by king Wenceslas and King Władysław II 
Jagiełło of Poland, was formed against the Teutonic Order. The main 
goal of the coalition was to establish Duke Otto of Pomerania-Stettin 
as the Archbishop of Riga and drive Johann von Wallenrode out of 
the archbishopric. For Johann von Sinten and the canons of Riga had 
elected Otto as the coadjutor of Sinten in November 1394. Historians 
have up to this day presented Dietrich Damerow as the organizer and 
leader of this coalition.

I argue that they have been deceived by the apologetics of the Teutonic 
Order, which sought not to offend the dukes of Pomerania-Stettin and 
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Mecklenburg-Stargard during the formation of the coalition, especi-
ally after defeating the coalition in battle in 1396. The Order blamed 
Dietrich Damerow for everything simply because they tried to claim 
that they had never intended to wage war against the dukes. When 
one disregards the apologetics of the Order, it becomes evident that the 
leaders of the coalition were actually the dukes of Pomerania-Stettin.

Quite remarkably Damerow and his vassals managed to attain at 
least one of their goals in the peace agreement signed with the Teutonic 
Order and Archbishop Johann von Wallenrode in 1397. Namely, the 
Order renounced its papal privilege, which allowed them to demand 
military service from the Bishoprics of Livonia.

Keywords: political history, church history, the middle ages, medieval 
Livonia, bishopric of Tartu, Dietrich Damerow, Teutonic Order


