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Jauno laiku raksturojums...

Ap 15.-16.gs. miju (renesanse, humānisms, reformācija un Lielie 

ģeogrāfiskie atklājumi) aizsākās jauns vēstures posms – jaunie laiki, 

kas turpinājās līdz pat 1.pasaules karam (1914-1918).

Par jauniem laikiem ir ļoti plašs vēstures avotu klāsts. Attīstoties 

iespiedtehnikai, par ikdienas parādību kļuva grāmatas, kopš 17.gs. arī 

periodiskie izdevumi, kas bija pieejami plašākām iedzīvotāju slāņiem.



Page  4

Eiropa 15.gs. beigās...
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Eiropa 15.gs. beigās...
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Jauno laiku raksturojums...

Šajā laikā notika principiālās izmaiņas sabiedrībā:

• Sākās strauja modernizācija – cilvēku apziņā nostiprinājās 

racionālā domāšana, pasaules izzināšana;

• Politiskās revolūcijas – Lielā franču revolūcija, kas deva impulsu 

daudzām revolūcijām Eiropā, aizsākot liberālisma (iestāšanās par 

maksimālu indivīda brīvību un valsts neiejaukšanos ekonomiskajā 

dzīvē) laikmetu;

• Tirgus jeb kapitālistiska ekonomika – arvien vairāk tika ieviests 

jēdziens kapitāls un attiecīgi kapitālistiskā domāšana;

• Vienotas pasaules vēstures aizsākumi – vēstures norises tika 

saskatīts kā globālo notikumu konteksts, veicinot izpratni par 

globalizāciju;
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Jauno laiku raksturojums...

Globalizācija – rasu sajaukšanās, aizjūras braucieni, jaunā izpratne 

par kopienu, jaunās tautas un nācijas;

Apgaismība – pasaules izzināšana ar prātu, audzināšanas un cilvēku 

līdztiesību akcentēšana.

Jauns starpvalstu attiecību modelis – centieni iedibināt spēku 

līdzsvaru lielvaru starpā, arvien lielāka uzmanība tika pievērsta 

diplomātijai;

Jauno laiku izskaņā nacionālisms pārauga nacionālā egoismā, kas 

bija pamats 1. pasaules karam.

Tagadējās Latvijas vēsturē notika pavisam pretēja (citādāka) attīstībā. 

Jaunajos laikos, kad Eiropā sāka veidoties izpratnei par vienlīdzību un 

cilvēku tiesībām, Krievijas impērijā nostiprinājās dzimtbūšana.
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Renesanse un atklājumi...

Jēdziens renesanse radās 16.gs. un apzīmēja tā laika kultūras

uzplaukumu, ko laikabiedri raksturoja kā antīkās kultūras

atdzimšanu.

Par renesanses aizsācēju uzskata mūku Asīzes Francisku (arī

Francisks Asīzietis) ap 1181.g. – 1226.g. Viņš savos darbos min

dabas spēka esamību un progresīvo domāšanu, nepieciešamību

pēc dabas izpētes, tomēr viņa darbi negūst atzinību.

13.gs iezīmēja jaunu pavērsienu literatūrā, universitātes deva impulsu

jaunajam literatūras strāvojumam – lielāka uzmanība tika

pievērsta antīko autoru darbiem.
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Renesanse un atklājumi...

Renesanse kultūra neattīstījās vienmērīgi ne laikā, ne telpā. Par

renesanses dzimteni var uzskatīt Itāliju un viduslaiku visizcilāko

pilsētu – Florenci.

Viduslaiki ierobežoja cilvēku, ievērojot reliģiskos priekšstatus.

Renesanse atklāja cilvēkam tiesības uz laimi šajā pasaulē.

Nepārvērtējama bija antīkās kultūras ietekme, lai gan formāli to

atdarina.

Renesanses laikmetā ļoti rūpīgi tika pētīta antīko autoru

dramaturģija. Itālijā ap 15.gs sāka iestudēt lugas latīņu valodā. Ap

1494.g. tiek dramatizēta novelē pēc Dekamerona noveļu motīviem.



Page  10

Renesanse un atklājumi...

Sākās lielas izmaiņas cilvēku 

domāšanā un dzīvesveidā. Pilsētās 

uzkrājās lieli naudas līdzekļi, kas 

deva iespējas atbalstīt talantīgus 

māksliniekus un domātājus. 

Sākās jauns pavērsiens glezniecībā, 

tēlniecībā, jo tika atklātas jaunas 

gleznošanas un tēlniecības metodes, 

un J. Gūtenberga izgudrojums

(grāmatu spiestuve) ļāva straujāk 

uzplaukt literatūras virzienam, kļūstot 

arvien pieejamākām.



Page  11

Grāmatu spiestuve...
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Grāmatu spiestuve...
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Renesanse un atklājumi...

Laicīgās visatļautības sekas bija ārlaulības bērni, prostitūcija, 

nāvessodi, slepkavības, dedzināšana, spridzināšana un indēšana. 

Renesanses laikmetā burtiski atdzimst filozofija, kas bija saistīts 

ar dabas izpēti un cilvēka pārākumu un pašapziņu.

Politikā aizsākās diplomātija. 

Politikā bija jāienāk humānismam 

un lokanībai.

Izglītība tika iegūta trīsgadīgajās 

pamatskolās (triviums) un 

četrgadīgajās skolās 

(kvadriums). Universitātēs 

apguva medicīnu, jurisprudenci 

un teoloģiju.
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Renesanse un atklājumi...

Pateicoties ģeogrāfiskiem atklājumiem, pilnībā izmainījās cilvēku 

priekšstati par pasauli. K.Kolumbs atklāja Ameriku, Vasko da

Gama veica jūras ceļu no Eiropas līdz Indijai caur Āfriku, 

Fernans Magelāns atklāja Patagoniju un šaurumu ar 

Ugunszemi Dienvidamerikā.

Jāatzīmē, ka jūrasbraucējus iedrošināja arī sasniegumi navigācijas 

tehnikā. 

Jauns viegli manevrējams kuģa tips – karavela, kompasa pilnveide, 

astrolabija (diennakts laika un kuģa noieta ceļa aprēķināšana pēc 

zvaigžņu stāvokļa un kvadrants – kuģa atrašanas vietas 

aprēķināšana pēc saules augstuma pret horizontu.
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Renesanse un atklājumi...
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Renesanse un atklājumi...

Ģeogrāfiskie atklājumi deva jaunu priekšstatu par zemi un vēlāk arī 

par Visumu. 1543.g. Nikolaja Kopernika darbā „Par debess sfēru 

griešanos” tiek pierādīa heliocentriskā teorija.

Milzīgā nozīme bija 1609.g. Galileja uzbūvētajam teleskopam.

Baznīcas autoritāti arvien nomaina zinātne un cilvēka 

individualitāte.
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Humānisms ...

Renesanses iespaidā izveidojās un nostiprinājās jauns pasaules

uzskats – humānisms (interese par cilvēka personību un tās

attīstības iespējām, aplūkojot cilvēka individualitāti).

Katra kristieša pienākumus ir kalpot sabiedrībai, valstij un attīstīt

savu personību!

Humānistu darbos dominēja antropocentrisms – centrā ir cilvēks

visā savā diženumā un vājībās.

Dzejā dominēja jūtas un reālās dzīves attēlojums, kur centrā ir

cilvēks ar vājībām, pozitīvām lietām un sava rakstura īpatnībām.

Cauri visai renesanses mākslai strāvo humānisma ideāls - skaists un

harmoniski attīstīts cilvēks, kuram piemīt liels gara spēks, gribas brīvība,

radošo spēju neierobežotība, pat zināms heroisms.
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Humānisms...

Aligjēri Dante (1265 – 1321) izcils itāļu literāts, 

zinātnieks un filozofs. Tiek uzskatīts par Itāļu 

literatūras pamatlicēju. Viņa spilgtākais darbs –

„Dievišķā komēdija”

Frančesko Petrarka (1304 – 1374) – filoloģijas 

zinātnes pamatlicējs. Viena no renesanses 

literatūras raksturīgākām iezīmēm, kas spilgti 

attēlojas Petrarkas darbos ir spēja padarīt 

dabu par literārā atspoguļojuma objektu. Viņa 

spilgtākais darbs – „Āfrika”

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Dante_alighieri.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Dante_alighieri.jpg
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Humānisms...

Džovanni Bokačo (1313 – 1375) – noveles žanra 

izkopējs, visslavenākais un arī visvairāk 

apspriestais viņa darbs ir „Dekamerons”. Bokačo

pilnībā atmaskoja baznīcas kalpotāju divkosību un 

izvirtību, pie kam pauda ne tikai savas, bet tā laika 

sabiedrības domas un uzskatus.

Nikolo Makjavelli (1469 – 1527) – bezkaislīgi 

aprakstīja vēlamos politiskās ētikas 

pamatprincipu darbā „Valdnieks” – mērķis 

attaisno līdzekļus, valsts iekārtai jābūt 

republikai ar stingru diktatoru priekšgalā.
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N.Makjavelli padomi valdniekam...
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N.Makjavelli padomi valdniekam...
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Baznīca – sabiedrība – reformācija...

Humānisms un tā izplatība Eiropa veicināja reformāciju – politiskā un

reliģiskā kustība, kas bija vērsta uz katoļu baznīcas pārveidošanu

un noveda pie protestantisko baznīcu izveidošanās.

Reformāciju veicināja:

 Jaunā domāšana un humānisma filozofija (cilvēks sāka uztvert

reliģiju ar prātu);

 13.gs. kristīgā baznīca kļuva aizvien laicīgāka (indulgenču

tirdzniecība u.c. nepieņemamais);

 Ticīgo šaubas par atsevišķām reliģijas dogmām – reliģisku

mācību pamattēze, kas obligāta visiem ticīgajiem un ko uzskata

par nemaldīgu patiesību, kurai nešaubīgi jātic (krusta karu

nepieciešamība u.c.);

 Straujās izmaiņas, kam baznīca nespēja un negribēja sekot.
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Eiropas reliģijas 16.gs. sākumā
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Baznīca – sabiedrība – reformācija...

Bogomili sludināja, ka visa esošā pasaule ir ļaunums, viņi noliedza 

valdošo baznīcu, valsts varu un mantu, jo tas viss ir Sātana pirksts.

Šī mācība izplatījās arī Rietumeiropā, kur ieguva kataru kustības

nosaukumu.

Angļu priesteris un Oksfordas profesors Džons Viklifs (1320/25 –

1384) brīdināja baznīcu, ka tā ir pārāk attālinājusies no cilvēku 

dzīves. Reālo baznīcu viņš noliedza un pāvesta varu nosauca par 

Antikrista (Lucifera) izveidotu.

Jāmin, ka Viklifa mācību Anglijā nenosodīja, bet gan uzklausīja.

Jau ap 10.gs. Balkānos starp pareizticīgajiem sāka 

izplatīties jaunā kustība – bogomili. 
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Baznīca – sabiedrība – reformācija...

To pašu nevarētu teikt par Prāgas Universitātes profesoru Janu 

Hussu (1371-1415), kas apšaubīja pāvesta absolūto bezgrēcību, 

asi kritizēja indulgences un sakramentu spēku.

Huss tika pasludināts par ķeceri un tika sadedzināts uz sārta. Šis 

notikums izraisīja nacionālus nemierus, kas pazīstami kā „husītu 

kustība”. 

Hussa idejas vēlāk (18.g.s) izmantoja hernhūtieši, kā savas 

ideoloģiskās darbības pamatu.



Page  26

Baznīca – sabiedrība – reformācija...

Reformācija sašķēla baznīcu, palielinot laicīgās varas lomu.

Reformācijas rezultātā uzlabojās izglītība, attīstījās nacionālās

valodas un rakstniecība, mākslā ienāca laicīgie sižeti, lielāku

uzmanību pievērsa mazturīgajiem. Cilvēks, kā indivīds ar savām

spējām un zināšanām, kļūst nozīmīgāks.

Romas pāvestam bija liela politiskā loma, katoļu baznīcas pārstāvji

ieņēma augstus valsts amatus. Kara laikā pāvests, kardināli un

arhibīskapi nereti bija pat armijas komandieri.

Baznīca iekasēja nodokļus un par naudu pārdeva garīgo preci –

grēku atlaišanu jeb indulgenci (pilnīga vai daļēja grēku atlaišana

un atlaidu raksts).
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Baznīca – sabiedrība – reformācija...

Reformācija bija iespēja Eiropas monarhiem atbrīvoties no

baznīcas politiskās ietekmes un nodokļiem.

Liela nozīme bija arī humānisma idejas izplatībai, kas uzskatīja, ka

izglītots cilvēks spēj izprast pasauli. Turpretim baznīca

sludināja, ka cilvēkam nav jāizprot, bet tikai daļēji jāiekaļ

zināšanas. Bībeli varēja lasīt tie, kuri saprot latīņu valodu,

pārējie iztika ar garīdznieka atstāstu.

Viduslaiku Eiropā garīgā vara bija pārāka par laicīgo. Vācijā

katoļu baznīcai piederēja lieli zemes īpašumi, zemes pārvaldīja

firsti, bet daļu katoļu garīdznieki, tādējādi Vācijā nepastāvēja

centralizētās varas.
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Reformācijas izplatība Eiropā...
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Reformācija Vācijā...

Par reformācijas aizsācēju kļuva Mārtiņš Luters (1483 – 1546)

Dievs nav soģis katram kļūmīgam cilvēka solim, kā to parasti 

interpretēja tā laika baznīca. Tieši otrādi – Dievs ir tas, kurš 

piedod un atlaiž grēkus, ja tie tiek neliekuļoti nožēloti. Ne 

svētie tēvi, pat ne baznīca kopumā, bet tikai paša cilvēka 

patiesa ticība ir nosacījums viņa dvēseles glābšanai.

M.Luters savus uzskatus un pārliecību pauž savā darbā „95 tēzes 

par grēku atlaižu spēku” (1517)
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M.Lutera tēzes... (iepazīties ar visām tēzēm)

1. Mūsu Kungs un Meistars Jēzus Kristus, sacīdams: ”Atgriezieties no 

grēkiem”, grib, lai visa ticīgā cilvēka dzīve uz zemes būtu atgriešanās no 

grēkiem.

46. Ir jāmāca kristiešiem, ka, ja tiem nepieder vairāk, kā pašiem 

vajadzīgs, viņiem ir pienākums paturēt līdzekļus savas ģimenes 

vajadzībām un noteikti neizšķiest tos grēku atlaidēm.

53. Tie, kas atlaižu sludināšanas dēļ vienās baznīcās aizliedz sludināt 

Dieva vārdu citās baznīcās, ir Kristus un pāvesta ienaidnieki.

66. Grēku atlaižu dārgumi ir tie tīkli, ar kuriem tagad nozvejot cilvēku 

bagātību.

85. Tāpat: kādēļ grēku nožēlas kanoniskie noteikumi, kuri sen ir atmesti 

un miruši, jo nelietoti, būtu ievērojami grēku atlaižu pārdošanā, itin kā šie 

noteikumi vēl būtu spēkā un dzīvi?

89. Ja pāvests ar grēku atlaidēm tiecas pēc dvēseļu pestīšanas, nevis 

naudas, kādēļ tad viņš aptur agrāk dotās indulgences un grēku atlaides, 

kurām taču ir tas pats spēks?

94. Ir jāmāca un jāmudina kristieši, lai viņi censtos sekot savai galvai, 

Kristum, caur sodībām, nāvi un elli.

http://www.janabaznica.lv/luters/martina-lutera-95-tezes/
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Reformācija Vācijā...

M.Luteram bija daudz sekotāju un viņa idejas atbalstīja arī citās 

Eiropas zemēs. Vācijā cīņa pret katoļu baznīcu vienlaikus bija cīņa 

par vācu tautas apvienošanos.

Protestantisms izplatījies Anglijā, Šveicē un Francijā. 

Protestantisms – viens no galvenajiem kristietības virzieniem, kas 

veidojies reformācijas gaitā. 

Mūsdienās tas sazarojies anglikāņu, baptistu, luteriešu, metodistu

un citās baznīcās, pie kurām pieder aptuveni 300 miljonu 

protestantu.
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Atšķirības (interpretācija) ...
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Reformācija Vācijā...

1555.g. Vācijā tika noslēgts Augsburgas ticības miers. Ar šo 

līgumu Lutera mācība kļuva par likumīgu un miers noteica, ka 

katrs zemes valdnieks pats var noteikt kādai reliģijai piekrist un 

kādu atzīt savās zemēs.
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Fragments no Augsburgas ticības miera...
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Fragments no Augsburgas ticības miera...
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Reformācija Anglijā...

Anglijā 16.gs. sākumā Tjudoru dinastija cīnījās par valsts saliedēšanu 

un varas nostiprināšanu, kad Romas pāvests atteicās šķirt karaļa 

Henrija VIII laulību, valdnieks izmantoja šo ieganstu un 

nepakļāvās pāvestam.

1534.g. karalis tika atzīts par Anglijas baznīcas galvu (Supremātijas

akts), veidojas anglikāņu baznīca, kas saglabāja lielu daļu no 

katoļu tradīcijām un rituāliem.

Henrijs VIII veica sekularizāciju – baznīcas īpašumu atsavināšanu 

par labu laicīgiem valdniekiem.
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Par Henrija VIII izslēgšanu no baznīcas (1535)
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Reformācija Anglijā...

Tomēr, kad pie varas nāca (1553.g) Henrija VIII un viņa pirmās sievas 

Aragonas Katrīnas meita Mērija – valstī sākās katoļu varas 

restaurācija. Notika plašas protestantu masu slepkavības, tādēļ 

valdniece ātri ieguva „Asiņainās Mērijas” vārdu.

Pēc Mērijas nāves par Anglijas karalieni kļuva Elizabete I, kas bija 

viena no spilgtākajiem valdniekiem. Viņas valdīšanas laiku dēvē 

par „Elizabetes laikmetu”. 

Elizabete I veica virkni iekšpolitisku reformu, uzvarēja Spāniju cīņā par 

kundzību jūrā, uzveicot „Neuzvaramo armādu” ,un nostiprināja 

protestantismu Anglijā, kā arī atbalstīja puritāņus ārpus Anglijas 

robežām.
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Elizabete I...
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Reformācija Šveicē...

Šveicē cīņu pret katoļu baznīcu aizsāka Ulrihs Cvinglijs. Viņš 

uzskatīja, ka baznīcai jāatsakās no greznības (pat spēle uz 

ērģelēm ir lieka). 

Pēc viņa nāves idejas sāk izplatīt Žans Kalvins (1509 – 1564). Sāka 

darboties kalvinistu baznīca. 

Kalvinisms aizliedza dejas un kroga apmeklējumus – tie bija ļoti 

disciplinēti. Cilvēku sabiedriskā un privātā dzīve bija pakļauta 

Dieva likumiem.

Kalvinisms no Šveices izplatījās visā Eiropā. Francijā kalvinisma 

piekritējus sauca par hugenotiem, Anglijā – puritāņi, Skotijā –

prezbiterieši.
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Reformācija Francijā...

Francijā iedzīvotāji dalījās divās daļās. Muižnieki, turīgie un izglītotie 

– hugenoti, bet vienkārša tauta pilsētās un laukos palika 

uzticīga katoļu baznīcai. 

Franciju plosīja ticības nemieri jeb „Ticības kari” (1562 – 1598), to 

izmantoja ambiciozās dinastijas, lai nostiprinātu savu varu. 

Burbonu dinastija bija hugenotu pusē un Gīzu dinastija bija 

katoļu pusē. Savukārt muižniekiem kalvinisms bija ierocis pret 

pieaugošo karaļa varu.

Sākotnēju karš bija starp Navarras hugenotu namu (Burboni) un 

Gīzas katoļu hercogu, taču karš drīz pārauga reliģiskā karā 

starp Francijas katoļiem un protestantiem
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ticības kari Eiropā
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Reformācija Francijā...

1572.g. naktī uz 24.augustu tika 

sarīkota nežēlīga hugenotu 

izkaušana. Sv. Bērtuļa naktī

tika noslepkavoti ap 10 – 13 

tūkst. cilvēku (citur minēts –

20 000 cilvēku).

Ticības karus pārtrauca Francijas karalis Anrī IV, kas, 

kā Burbonu dinastijas pārstāvis, pieņēma 

katoļticību.

1589.g. karalis nāca klajā ar „Nantes edikts”, kas 

paredzēja ticības brīvību un vienlīdzīgas tiesības 

hugenotiem darboties politikā.
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Reformācija Polijā un Lietuvā...

Populārākā bija Kalvina mācība gan Polijā, gan Lietuvā. 

Protestantisms nepalika uz ilgu laiku, un 16.gs. Polija un Lietuva 

atgriezās pie katoļticības.

Lielie nopelni katoļticības nostiprināšanai bija jezuītu ordenim un 

valstu tālredzīgai ārpolitikai un tirdzniecībai ar kaimiņzemēm.

1569.g. Polija un Lietuva apvienojās vienā valstī – Žečpospolitā. 

Valsts galvu izvēlējās muižnieki un par karali varēja kļūt tikai 

katolis.

Žečpospolitas karalis Stefans Batorijs (1533–1586) , pārliecināts 

katolis, nostiprināja savu karaļvalsti kā vienu no katoļu pasaules 

balstiem.
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Reformācija Livonijā...

Viens no svarīgākiem iemesliem reformācijas sekmīgai izplatībai 

Livonijā bija Vācijas ciešās kultūras saites ar šo zemi.

Reformācijas ideju izplatīšanos Livonijā sākās ap 1521./1522.g. un 

notika ļoti strauji. 

To veicināja dažādi iekšpolitiskie faktori:

 Piecu baznīcvalstu savienībā – konfederācijā bieži izcēlās 

nesaskaņas;

 Tipiskā situācija viduslaikiem – laicīgā un garīgā vara burtiski 

saauga kopā;

 Rīgas patstāvību apdraudēja Livonijas ordenis un Rīgas 

arhibīskaps.

Reformācijas norisei Livonijā bija ne tikai reliģiskais raksturs, bet 

politiski saimniecisks pamats.
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Reformācija Livonijā...

Reformācijas aizsācēji Livonijā bija trīs 

sludinātāji: humānists Andreass 

Knopkens (1468-1539), Silvestrs 

Tegetmeijers (? - 1552) un Johans 

Lomillers (?).

1521.g. Knopkens Rīgā organizēja 

akadēmiskus disputus, kuri bija 

vērsti uz M.Lutera mācības 

skaidrošanu. Rīdzinieki pat griezās 

ar vēstuli pie M.Lutera.
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Reformācija Livonijā...

Taču reformatoru pusē bija savi 

radikāļi, kas aicināja izmantot 

citu paņēmienus – Melhiors 

Hofmanis (1500-1544) 

aicināja uz grautiņiem, 

teikdams, ka svētbildes ir 

elkdievības.

1524.g. Rīgas katoļu baznīcās 

notika svētbilžu grautiņi, 

tomēr radikālās idejas 

neguva plašu sabiedrības 

atbalstu. Tajā pašā gadā tika 

nodibinātā pirmā luterāņu 

draudze pie Sv.Jēkaba

baznīcas.
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Reformācija Livonijā...

Lai nezaudētu politisko ietekmi Livonijas zemēs, 1525.g. ordeņa 

mests Valters fon Pletenbergs pasludināja ticības brīvību Rīgā, 

saglabājot iecietību pret luterāņiem.

1554.g. Valmieras landtāgs pasludināja ticības brīvību visā 

Livonijā.

Reformācijas rezultāti Livonijā:

 Radās nepieciešamība pēc mācītājiem – tie tika sagatavoti arī no 

latviešu vidus;

 Tika dots impulss latviešu literatūras garīgo rakstu sākumam, 

rakstītās valodas ieviešanai;

 Laukos reformācijas idejas bija svešas, vietējie zemnieki palika 

pie pagāniskām tradīcijām.



Page  49

Reliģiskās konfesijas Eiropā 16.gs.
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Livonijas noriets...

16. gs. pirmajā pusē Livonijas bīskapu valstis piedzīvoja dziļu

politisku krīzi, jo reformācijas rezultātā Livonijas garīgi - laicīgo 

valdnieku ietekme strauji mazinājās.

Livonijas konfederācija 

beidza pastāvēt 

Livonijas kara

sākumposmā.

Pēc Polijas-Zviedrijas 

kara (1600.g.-1629.g.) 

lielāko daļu 

Pārdaugavas 

hercogistes, ieskaitot 

Rīgu, ieguva Zviedrija.
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Livonijas noriets...

Livonijas stāvoklis:

 savstarpējās cīņās starp Livonijas ordeni un bīskapijām (sevišķi 

Rīgas arhibīskapiju) samazināja konfederācijas spēja pretoties 

ārējiem ienaidniekiem; 

 ekonomisku un politisku iemeslu dēļ sākās Hanza savienības 

noriets; 

 no 1517.gada Vācijā izplatījās reformācija, kas izraisīja karu starp 

luterticīgajām un katoļu vācu valstīm, tāpēc tām bija maza interese 

par norisēm perifērijas vācu valstīs. 

 16.gs. Krievija vēlējās iegūt pieeju Baltijas jūrai, lai varētu izveidot 

tiešu satiksmi ar Rietumeiropu. 
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Livonijas karš...

Krievijas stāvoklis:

Krievija relatīvi nostiprina savas pozīcijas. 1547.gadā par Krievijas 

pirmo caru kļuva Ivans IV – enerģisks, bet despotisks Krievijas 

valdnieks. Pakļaujot Kazaņas un Astrahaņas hanisti, cars iekaroja 

Volgas tirdzniecības ceļu uz austrumiem.

Zviedrijas stāvoklis:

Pēc Kalmāras ūnijas izjukšanas 1523.gadā, Zviedrija pamazām kļuva 

par Eiropas lielvalsti, nostiprinot savas pozīcijas Baltijas jūras 

baseinā. 

Polijas-Lietuvas (Žečpospolita) stāvoklis:

16.gs. ir Polijas-Lietuvas uzplaukuma laiks, jo tā izvairījās no 

asiņainiem ticības kariem. Lietuva konkurēja ar Krieviju.
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Livonijas karš...

Livonijas karš sākās ar krievu karaspēka iebrukumu Livonijā. Jau 

1558. gadā krieviem izdodas ieņemt Narvu un Tērbatu. 1560. gada 

2. augustā krievi sakauj ordeņa spēkus Ērģemes kaujā un ieņem 

Vīlandes cietoksni.

Kara otrais posms sākās 1561. gadā, pēc Livonijas konfederācijas 

sairšanas, kad Krievija uzsāka cīņu ar Poliju-Lietuvu un 

Zviedriju, kuras pieteica savas pretenzijas uz, t.s., Livonijas 

mantojumu. 

Karā Polijas- Lietuvas pusē iesaistījās arī Dānija.
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Livonijas karš...
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Livonijas kara 1.posms 
(1558-1576)...
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Livonijas kara 2.posms 
(1577-1538)...
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Livonijas karš...

Livonijas karš beidzās 1583.gadā ar Krievijas sakāvi. 

Livonijas teritorija tika sadalīta divās hercogistēs: Daugavas 

vienā krastā tika izveidota Kurzemes-Zemgales hercogiste, bet 

otrā krastā - Pārdaugavas hercogiste.

Livonijas vietā izveidojās:

 no Žečpospolitas atkarīgās 

Kurzemes un Pārdaugavas 

hercogistes,

 Ziemeļigauniju pārņem Zviedrija,

 Piltenes apgabalu (bijušo 

Kurzemes bīskapiju) un Sāmsalu 

pārņem Dānijas princis

Magnuss.
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Eiropa 16.gs. beigās...
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Pretreformācija...

Lai apstādināt reformācijas straujo attīstību baznīca uzsāka 

pretreformāciju jeb kontrreformāciju – katoļu baznīcas politika, 

lai apturētu reformācijas izplatību pirms katoļu baznīcas iekšējās 

reformas.

Pretreformācijas iedarbīgākie ieroči bija inkvizīcija un vislielākie 

reformācijas pretinieki bija Jēzus brālība (Societas lesu) jeb

Jezuītu ordenis, kas cīnījās par katoļu baznīcas idejām. Jezuīti 

dibināja skolas, palīdzēja nabadzīgajiem un slimniekiem, veicināja 

labdarību.
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Pretreformācija...

Jezuītu ordeni dibināja fanātisks katolis Ignacijs Lojola (1491-1556) 

Spānijā, vēlāk Pāvests 1540.g. ar savu bullu apstiprināja ordeņa 

statusu, sniedzot tam plašas un neredzētas privilēģijas.

Ar laiku ordenis kļuva pārāk bagāts un 

bīstams, tāpēc vēlāk tas tika 

izkauts. 
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Pretreformācija...

Inkvizīcija bija īpaša tiesa, kas tiesāja cilvēku nevis par viņa rīcību, 

bet gan par viņa domām. Bija daudz spiegu, kas meklēja herētiķus

– cilvēki, kuru uzskati un darbība ir pretrunā ar oficiālo baznīcas 

kārtību.

Inkvizīcija, spīdzināja, nogalināja, izdeva „pareizās grāmatas”, izdeva „ 

Aizliegto grāmatu sarakstu”.

Jāatzīmē, ka pretreformācija ietekmēja arī mākslas attīstību. Radās 

jauns mākslas veids – baroks, kura uzdevums bija parādīt 

kristietības transcendentālo garu, grezno stilo, sakrālo arhitektūru, 

katoļu varas spožumu un cilvēka dvēseles mocības, Jaunavas 

Marijas kultu svētbildēs.
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Pretreformācija Livonijā...

Livonijā pretreformācija sākās pēc Livonijas karā (1558 – 1583), 

kad Livonija nonāca Polijas karaļa Sigismunda II Augusta atkarībā . 

Tomēr Livonijā pretreformācija neguva cerēto atbalstu. 1582.g. 

tiek nodibināts jezuītu atbalsta punkts – kolēģija. 

Pēc Polijas – Lietuvas kara (1600 – 1635) pretreformācija tika 

īstenota galvenokārt Latgalē, kur par centriem kļūst Daugavpils 

un Ilūkste.
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Nobeigumā...

Veiksmi 
ieskaites darbā!


