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Saturs...

Eiropas valstu dažādā attīstība un apvienošanās

Pārmaiņas Krievijas impērijā

Modernizācijas izaugsme Baltijā

Nacionālā kustība Baltijā un jaunlatvieši

Sociālistiskā kustība Baltijā

Starptautiskā līdzsvara meklējumos
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Plašā tērauda izmantošana un daudzveidība aizsākās 19.gs. otrajā 

pusē.

Tērauds tika plaši izmantots rūpniecībā, pateicoties savām 

īpašībām: izturība, cietums un vieglums.

Ar laiku Henrijs Besemers iemācījās iegūt tēraudu no čuguna.

Nereti 19.gs. otro pusi dēvē par „tērauda laikmetu”.

Būtisks ieguldījums vispārējās civilizācijas attīstībā bija 

elektroenerģijas ieviešana rūpniecībā un sadzīvē.

Jaunie atklājumi...
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Īss pārskats elektrības vēsturē

1800.g. – ķīmiskā baterija (Aleksandro Volta)

1831.g. – elektriskā indukcija (Maikls Faradejs)

1866.g. – elektrības ģenerators

1879.g. – elektriskā kvēlspuldze (Tomass Alva Edisons)

1882.g. – elektrostacija ASV

Elektrības izmantošana kalpoja par impulsu daudziem citiem 

izgudrojumiem:

1876.g. – benzīnu motors (Nikolauss Augusts Oto)

1877.g. – telefona aparāts (Aleksandrs Grehems Bells)

19.gs. 90.gados – kinofilmas 20-25 min garumā

19.gs. beigas – attīstījās ķīmiskā rūpniecībā – ieguva gumiju

19.gs. beigas – pirmais iekšdedzes dzinējs

1891.g. – automobiļu sērijveida ražošana

1893.g. – pirmais automobilis ASV (Henrijs Fords)

19.gs. beigas – radiouztvērējs 1903.g. – pirmais aeroplāns

Jaunie atklājumi...
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Kā transporta līdzeklis sabiedrībā plaši tika izmantots divritenis:

•1690.g. pirmais divritenis, kam nebija pedāļu

•1840.g. pirmais divritenis ar pedāļiem

Sadzīvē nepieciešamība bija arī pēc šujmašīnām (Izaks Merits 

Singers).

Tehnoloģiju straujais lēciens krasi mainīja cilvēku priekšstatus, 

domāšanu un ikdienas dzīvi.

Jaunie atklājumi...
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Mainoties cilvēku priekšstatiem par pasauli, saprotams, ka notiek arī

domāšanas pārorientācija.

Par domāšanas maiņas fonu kļuva sociāli ekonomiskās izmaiņas –

strādniecības jeb proletariāta sliktie dzīves apstākļi, vidusslāņa

lomas pieaugums, augošs kapitālisms un radikālās idejas.

Līdztekus jau pastāvošam nacionālismam, konservatīvismam un

liberālismam, sāka attīstīties tādi filozofiski-ekonomiskie virzieni kā:

Jaunās pārmaiņas sabiedrībā un domāšanā...
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Sociāldarvinisms

Teorija, kas Č.Darvina mācību par dabisko izlasi dzīvnieku pasaulē 

attiecināja arī uz sociālajiem procesiem (attiecībām starp indivīdiem 

un sabiedrībām).

Šovinisms

Citu tautu un nāciju interešu ignorēšana un rupja apspiešana savas 

valsts, impērijas interešu vārdā (galējs nacionālisms).

Antisemītisms

Pret ebrejiem vērsts nacionālais un reliģiskais naids.

Jaunās pārmaiņas sabiedrībā un domāšanā...
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Cionisms

Kustība, ideoloģija un politika, kas sākotnēji bija vērsta uz ebreju 

valsts atjaunošanu Palestīnā, bet tagad – uz ebreju valsts Izraēlas 

nostiprināšanu un ebreju nāciju attīstību.

Sociālisms

Politiska un ekonomiska mācība, kuras pamatā ir nostādne, ka 

jāizveido tāda iekārta, kur galvenie ražošanas līdzekļi būtu 

sabiedriskā īpašumā, visa sabiedrība kontrolētu produktu sadali un 

maiņu. Notiktu virzība uz pilnīgu sociālo vienlīdzību.

Jaunās pārmaiņas sabiedrībā un domāšanā...
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Marksisms

Politiska un ekonomiska teorija, kas paredz kapitālisma iekārtas 

gāšanu, valsts kontroli par ražošanas līdzekļiem un nākotnē 

bezšķiru sabiedrības izveidošanu (marksisma – ļeņinisma 

variants). Teorijas pamatlicēji: Karls Markss (1918-1883) un 

Frīdrihs Engelss (1820-1895)

Komunisms

Politiska teorija, kuras pamatā ir K.Marksa izstrādātā mācība, ka 

līdzšinējo vēsturi virza šķiru cīņa, bet nākotnē valdīs bezšķiru

sabiedrība, kur ražošanas līdzekļi piederēs visiem kopīgi, 

sabiedrības locekļi būs vienlīdzīgi un darbosies princips „No katra 

pēc spējām, katram pēc vajadzībām”.

Jaunās pārmaiņas sabiedrībā un domāšanā...
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Anarhisms

Doktrīna vai politiskā strāva, kas noraida jebkādu valsts varu.

Revizionisms

Prasība, tiekšanās pēc kāda stāvokļa, viedokļa, uzskatu sistēmas vai 

rīcības programmas grozīšanas, pārskatīšanas (parasti uz marksisma 

mācības pārskatīšanas).

Visi virzieni faktiski atspoguļoja tā laika (19.gs. otrā puse – 20.gs. 

sākums) cilvēka daudzšķautnaino dzīves uztveri un būtiski 

ietekmēja tālāko vēstures gaitu.

Jaunās pārmaiņas sabiedrībā un domāšanā...
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Apdzīvotības blīvums Eiropā (1830 – 1890) ...
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Apdzīvotības blīvums Eiropā (1830 – 1890) ...
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Imperiālisms – lielvalstu politika, kas orientēta uz jaunu teritoriju

iegūšanu, ietekmes izplatīšanu tālu aiz savām robežām ar

diplomātijas, militāro draudu, ekonomiskās un finansiālās

iespiešanas palīdzību.

Lielvalsts galvenais uzdevums bija iegūt citas teritorijas, kuras bija 

tām izdevīgas.

19.gs. otrajā pusē bija izteikts imperiālisma jeb jaunā imperiālisma 

laikmets.

Jaunais imperiālisms un koloniālisms...
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Imperiālisma cēloņi:

1) Ekonomiskā valstu attīstība;

2) Monopols – dominējošā ekonomiskā pārvalde;

3) Finanšu kapitāls;

4) Politiskie valstu apsvērumi (ietekmes palielināšana).

Koloniālisms, kas faktiski bija lielvalstu savstarpējā cīņa, bieži 

notika neitrālajās teritorijās – Āfrikā un Āzijā.

Koloniālisms nevar būt atrauts no atklātā šovinisma, ciniskuma un 

vietējo tautu paverdzināšanas, kas balstījās uz sociāldarvinisma

„zinātniskā” pamata.

Jaunais imperiālisms un koloniālisms...
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19.gs. 70.gados Eiropā bija notikušas būtiskas pārmaiņas, mainījās 

spēku samērs, jo:

1) bija pabeigta Itālijas un arī Vācijas apvienošanās;

2) Francija bija novājināta pēc kara ar Prūsiju (1870-1871);

3) Krievijas impērija nostiprināja savas pozīcijas starptautiskajā 

arēnā;

4) Lielbritānija ievēroja izolacionisma politiku;

5) pieauga Vācijas diplomātiskās aktivitātes;

6) ASV pēc pilsoņu kara (1861-1865) sāka iespaidot Eiropas 

politiku;

7) centrālā Eiropa kļuva par aktīvu diplomātisku zonu.

Starptautiskās pārmaiņas (īsumā) ...
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Starptautiskās pārmaiņas (īsumā) ...
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Āfrikā imperiālisms izpaudās visintensīvāk – 1875.g. eiropieši 

kontrolēja 11% kontinenta teritorijas, bet 1902.g. jau 90% no 

kopējās teritorijas.

Uz „Melno” kontinentu pretendēja/cīnījās Lielbritānija, Francija, 

Portugāle, Beļģija, Itālija un Vācija.

Tikai divas valsts saglabāja relatīvo neatkarību – Etiopija un 

Libērija.

Zelta atradnes Dienvidāfrikā kļuva par pamatu karam starp būriem

(holandiešu kolonistu pēcteči) un britiem 1899.g.

Koloniālisms Āfrikā ...
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Būru pusē ar paziņojumu par atbalstu būru „brīvības cīnītājiem un 

brāļiem” uzstājās Vācijā.

Pēc trīs gadu pretestības britiem būri zaudē.

Rezultātā:

1) Lielbritānija kontrolēja Dienvidāfriku, Ēģipti un Suecas kanālu;

2) Francija kontrolēja Rietumusahāru (darbībai nebija nekāds 

ekonomisks segums).

Koloniālisms Āfrikā ...
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Koloniālisms Āfrikā ...
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Cīņā par Āziju iesaistījās Lielbritānija, Krievija un Francija.

Krievija ātrāk par angļiem pakļāva un savā impērijas sastāvā 

iekļāva Vidusāzijas tjurku valstiņas, savukārt angļi iekaroja 

Dienvidaustrumu Āzijā – Birmā un Indonēzijā.

Indoķīnu sagrāba Francija, bet Ķīna bija spiesta atvērt savas robežas 

un zemi eiropiešiem.

Ķīna bija sadrumstalota un zaudēja savu kādreizējo varenību.

Savukārt Japāna pieņēma eiropiešu sasniegumus, sākās strauja 

Japānas sabiedrības modernizācija un augšupeja.

Vēlāk Japāna kopā ar eiropiešu valstīm piedalījās Ķīnas 

sadalīšanā, kur ieguva Taivānas salu un Korejas pussalu.

Koloniālisms Āzijā ...
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Intereses Āzijā pārraugā karā starp Krieviju un Japānu (1904-

1905), kur Japāna (ar Lielbritānijas atbalstu) uzvarēja novājināto 

Krievijas impērijas armiju.

Pasaules sadalē gadsimtu mijā iesaistījās arī ASV:

1) Uzvarēja karā ar Spāniju (1898)

2) Anektēja Puertoriko, Filipīnas, Kubu, Havajas un ieguva kontroli 

pār Panamas kanālu.

Koloniālisms ...
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Koloniālie valdījumi 19.gs. ...
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ASV attīstības tempus 19.gs. noteica štatu jeb pavalstu 

nevienmērība un iekšpolitiskā sadrumstalotība.

ASV ziemeļu daļa bija rūpnieciska, bet dienvidos dominēja agrārā

politika.

ASV - pasaules lielvalsts ...

Ziemeļi iestājās pret 

verdzību, bet dienvidi 

par verdzību, 

uzskatīdami 

afroamerikāņus par 

„lieliem bērniem”, 

kuriem nepieciešama 

balto cilvēku „rūpes un 

gādība”. 
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Spēkā pieņēmās abolicionisms – sabiedriskā kustība par nēģeru 

verdzības atcelšanu 18.gs. beigās un 19.gs.

Atceļot verdzību, dienvidi apzinājās, ka saskarsies ar vairākām 

problēmām.

Vergu jautājums kļuva par centrālo jautājumu, kas mainīja politisku 

struktūru valstī:

Demokrātu partijas pārstāvji pieturējās pie atziņas, ka verdzība ir 

nepieciešama;

Republikāņu partija (izveidojās vigu partijas vietā) bija pret verdzību.

ASV - pasaules lielvalsts ...
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Pēc tam, kad (1860) par prezidentu kļuva republikānis Abrahams 

Linkolns (1809-1865) vienpadsmit vergturu štati paziņoja par 

izstāšanos no ASV, izveidojot Amerikas Konfederatīvos štatus.

ASV - pasaules lielvalsts ...

Šāda valsts sadalīšanās noveda 

pie militārā konflikta – ASV

pilsoņa kara (1861-1865).
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ASV pirms pilsoņa kara ...
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Rezultātā karā krita ap 624 000 cilv., ziemeļi guva uzvaru un visā 

valstī atcēla verdzību, tomēr domstarpības nemazinājās.

Pēc kara dienvidos sākās ilgstošs pārmaiņu periods, kuru sauc par 

rekonstrukciju – ekonomisku un politisku pasākumu komplekss, 

kas bija vērsts uz pārkārtošanu ASV Dienvidu štatos.

Līdztekus aizsākās ASV ekspansija Mežonīgajos Rietumos.

Kolonizāciju veicināja:

 lielais emigrantu pieplūdums;

 veco štatu un pilsētu pārapdzīvotība;

 „zelta drudzis”;

 rūpniecības izejvielu avoti.

ASV - pasaules lielvalsts ...



Page  29

Ekspansija Mežonīgajos Rietumos neapšaubāmi sekmēja ASV 

tautsaimniecības izaugsmi, bet līdztekus tika nogalināti vairāki 

tūkstoši indiāņu.

ASV kā lielvalsts izaugsmi veicināja preču, dzelzs un tērauda 

izstrādājumu eksports uz Eiropu.

Par noteicošo monopolu formu kļuva tresti – konkurences 

novēršanas vai mazināšanas nolūkā dibināta uzņēmumu 

apvienība, kurā uzņēmumi zaudē savu saimniecisko un juridisko 

patstāvību, taču saglabā peļņu.

ASV - pasaules lielvalsts ...
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ASV - pasaules lielvalsts ...
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Itālija 19.gs. vidū bija sašķelta valsts: patstāvīga bija Sardīnijas-

Pjemontas karaliste un Neapoles karaliste, Pāvesta apgabals.

Apvienošanās vadītāji bija grāfs Kamillo Kavūrs (1810-1861) –

Sardīnijas karalistes premjerministrs un Džuzepe Garibaldi

(1807-1882) – tautas kustības vadonis.

1861.g. Itālijas apgabalu kongress proklamēja Itālijas karalisti, bet 

1866.g. ar Prūsiju tika noslēgts līgums par karu pret Austriju.

Itālijas apvienošanās beidzās līdz ar Vatikāna valsts izveidi 1870.g.

Itālijas karaliste bija parlamentārā monarhija.

Itālijas apvienošanās ...
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Itālijas apvienošanās ...



Page  33

Vācijai 19.gs. otrajā pusē bija jāatrisina problēmas, kuras bija 

saistītas ar vācu zemju apvienošanu:

1) kas vadīs vācu zemju (38 valstiņas) apvienošanu – Austrija vai 

Prūsija?

2) republika vai monarhija?

Apvienošanās procesa vadītāja bija Prūsija, kur dzīvoja tikai vācieši 

un bija attīstīta saimniecība.

Vācijas apvienošanās ...
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Vācijas ceļš uz apvienošanos:

• Talantīgais kanclers Oto fon Bismarks (1815-1898) uzsāka karu ar 

Dāniju, pēc kuras ieguva Šlēsvigu un Holšteinu (1864);

• 1867.g. tika izveidota Ziemeļvācijas savienība;

• 1868.g. pēc cīņas ar Austriju tika panākts, ka tā neiesaistās 

Vācijas apvienošanās procesā;

• Prūsijas uzvara franču-prūšu karā (1870-1871) sekmēja Vācijas 

apvienošanos.

Vācija kļuva par nacionālu valsti – Vācijas impēriju, kurā bija 

parlamentārā (reihstāgs) monarhija ar daudzpartiju sistēmu. 

Imperatoram (ķeizars) bija liela vara un veto tiesības.

Vācija bija viena no dinamiskākajām industriālajām valstīm Eiropā.

Vācijas apvienošanās ...
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Vācijas apvienošanās ...
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Arī Francija piedzīvoja kārtējās sociāli ekonomiskās un politiskās 

pārmaiņas 19.gs. otrajā pusē:

 Francija atpalika no citām Eiropas valstīm rūpniecības aspektā;

 valsti 60.gados piemeklēja krīze;

 Napoleona III autoritāte mazinājās;

 Parīzē notika sacelšanās un Otrā impērija krita.

Varu Parīzē 1871.g. ieguva revolucionāru komiteja – Parīzes 

Komūna, kuras darbības stils bija stipri līdzīgs jakobīņu diktatūrai 

(terors, tribunāls, vajāšana, represijas u.tml.)

Pārmaiņas Francijā ...
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Republikāņi ar prūšu karaspēka palīdzību sakāva Komūnu un 

Francijā nostabilizējās režīms, kas vēsturē iegājis ar nosaukumu 

Trešā republika.

Trešās republikas laikā nostiprinājās likumdošana, sociālā atbalstu 

sistēma, tika radīta labvēlīga vide vidusslāņa attīstībai.

Pārmaiņas Francijā ...
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Lielbritānijā (19.g.s otrā puse un 20.gs. sākuma) bija stabilitātes 

laiks.

Politikā dominēja divas partijas: liberālie un konservatīvie.

Tika veiktas valsts pārvaldes reformas, ieviešot „ministra 

atbildības” principu, kas paredzēja ministra atbildību parlamenta 

priekšā.

Pārmaiņas Lielbritānijā...



Page  39

Sociālais stāvoklis bija relatīvi labs, veidojās arodbiedrības –

tredjūnijas, kuras izvirzīja valdībai dažādas ekonomiskās 

prasības.

1900.g. izveidoja sociāldemokrātisku partiju – leiboristu parija

(vēlāk).

Pēc Viktorijas laikmeta (19.-20.gs. mijā) aktualizējās vēlēšanu tiesību 

jautājums, kur sufražistes cīnījās par dzimumu līdztiesību un 

vēlēšanu tiesībām arī sievietēm.

Pārmaiņas Lielbritānijā...
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Skandināvijas valstis (Dānija un Zviedrijas-Norvēģijas savienība) 

arī piedzīvoja strauju modernizāciju 19.gs. otrajā pusē.

Attīstījās rūpniecība, īpaši: metālapstrāde, mašīnbūve un celulozes 

apstrāde. Attīstījās dzelzceļu un kanālu tīkls.

Tika veiktas sociālas kultūras reformas – obligātā tautskolas 

izglītība, sociālās garantijas, pretalkohola kustība un modernizēta 

parlamentārā sistēma.

Pārmaiņas Skandināvijā ...
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19.gs. Krievijas impērijā bija dziļa saimnieciska krīze, kas prasīja 

radikālas pārmaiņas.

Krievijā no 1825.g. bija absolūta monarhija ar caru Nikolaju I 

priekšgalā, kas:

 nostiprināja žandarmērijas slepenpoliciju, lai apspiestu iekšējo 

pretošanos valstī;

 par sabiedrības iekārtas pamatu pasludināja patvaldību, 

pareizticību un tautiskumu;

 pastiprināja cenzūru presē;

 stingri reglamentēja izglītības darbu;

 nostiprināja muižnieku īpašuma aizsardzību (nedaudz 

ierobežojot dzimtbūšanu).

Pārmaiņas Krievijas impērijā ...
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Krievija bija pret jebkādu nacionālismu un centās visiem spēkiem 

„atbrīvot” slāvu tautas no citu uzkundzēšanās, īpaša uzmanība 

tika pievērsta Balkāniem.

1853.g. aizsākās krievu-turku karš (1853-1856), kur Turcijas pusē 

nostājās Lielbritānija un Francija.

Galvenās kaujas notika Krimas karā, kur krievu armija saskarās ar 

bezspēcību un savu patieso vājumu.

Kara rezultātā (1856) Krievija parakstīja miera līgumu, kas paredzēja:

 Krievija vairs nedrīkstēja turēt kara floti Melnajā jūrā;

 vajadzēja likvidēt savas kara bāzes gar Melno jūru.

Pārmaiņas Krievijas impērijā ...
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Pēc cara Nikolaja I nāves Krimas karā 1855.g. tronī nāca viņa dēls 

Aleksandrs II (1818-1881), kas apzinājās Krievijas atpalicību un 

nepieciešamību pēc reformām:

 1861.g. tika atcelta dzimtbūšana (ietekmēja 22 milj. dzimtļaužu 

dzīvi);

 sakārtota valsts pārvalde (vietējo ciema kopienu loma lēmumu 

pieņemšanas procesā);

 tika veikta tiesu reforma (visu cilvēku vienlīdzība tiesas priekšā)

 tika izveidota valsts banka, lai sekmētu ekonomisko izaugsmi;

 tika sekmēta izglītības pieejamība un augstskolu relatīvā 

autonomija;

 samazināja cenzūru;

 tika pavērts ceļš industrializācijai, ņemot ārējos aizdevumus no 

Vācijas un Francijas 60. un 70. gados;

 reorganizēja armiju, nosakot nepieciešamo sagatavošanās 

procesu un rekrūšu dienesta ilguma samazināšanos.

Pārmaiņas Krievijas impērijā ...
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Tomēr īstenotās liberālās reformas sabiedrībā tika pieņemtas visai 

pretrunīgi, jo tās nemazināja sociālo spriedzi.

Īstenotās reformas veicināja revolucionāro un nacionālo kustību 

darbību.

Par vienu no destruktīvākiem spēkiem impērijā kļuva slepenā 

teroristiskā organizācija Народная воля (tautas vēlme/brīvība), 

kustības biedri jeb narodņiki organizēja atentātus un vērsās pret 

rietumniecisko modernizāciju.

Kārtējā atentātā 1881.g. narodņikiem izdodas bumbas sprādziena 

rezultātā nogalināt Aleksandru II.

Pārmaiņas Krievijas impērijā ...
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Pēc Aleksandra II varu pārņēma viņa dēls Aleksandrs III, kurš tiek 

raksturots kā visai vājš valdnieks:

 reformu un konstitūcijas ieviešanas mēģinājumi tika pārtraukti;

 darbu atsāka slepenpolicija;

 pastiprinājās cenzūra;

 tika īstenota plaša rusifikācija;

 aktivizējās antisemītisms.

Pēc Aleksandra III nāves 1894.g. tronī nāk viņa vecākais dēls 

Nikolajs II (1868-1918)

Krievija pretojās industrializācijai un modernizācijai, tomēr tas bija 

neizbēgams.

Pārmaiņas Krievijas impērijā ...
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Eiropas kontekstā Krievijas impērija bija salīdzinoši atpalikusi.

Sabiedrībā virmo marksisma idejas. Krievijas revolucionārie 

emigranti Briselē un Londonā 1903.g. izveidoja Krievijas 

Sociāldemokrātisko strādnieku partiju (KSDSP), kas vēlāk 

sašķēlās boļševikos un meņševikos.

Boļševiku idejas bija radikālākas, iestājās par proletariāta diktatūru, 

bet meņševiku idejas bija līdzīgas Rietumeiropas 

sociāldemokrātiem.

Pārmaiņas Krievijas impērijā ...
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Par boļševiku līderi izvirzījās revolucionārs Vladimirs Uļjanovs –

Ļeņins (1870-1924).

Cara uzmanība bija vērsta uz eseru aktivitātēm, kas 1903.g. dibināja 

Konstitucionālās demokrātijas partiju, kas iestājās par 

Krievijas Domes izveidi.

Sociālā spriedze valstī vēlāk (1905) pārauga pirmajā Krievijas 

revolūcijā.

Pārmaiņas Krievijas impērijā ...
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Krievijas ekonomiskā attīstība 20.gs. sākumā...
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Rīga kļuva par ceturto rūpnieciski attīstītāko pilsētu Krievijā.

Modernizācija Baltija ...
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Modernizācija Baltijā ...
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Modernizācija Baltijā ...
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Modernizācija Baltijā ...
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Nacionālās kustības veidojās arī Baltijā, kas bija neizbēgams process 

19.gs. otrajā pusē.

Aizsākums ir meklējams Lietuvā, kur izglītotākā sabiedrības daļa 

sāka izvirzīt ideju par Lietuvas valsts atjaunošanas ideju, izplatīja 

aizliegtās grāmatas un organizēja mītiņus.

Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņās situācija bija atšķirīgāka 

– valdošo stāvokli ieņēma vācbaltieši.

Vācbaltieši baudīja plašas privilēģijas un relatīvo autonomiju, 

taču vēlāk to apdraudēja Krievijas cars Aleksandrs II un 70.gados 

īstenotā rusifikācija.

Nacionālās kustības Baltijā un jaunlatvieši ...
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80.-90.gados cara Aleksandra III laikā Baltijas autonomija tika 

likvidēta, nomainot ierēdniecību un piešķirot krievu valodai 

dominējošo stāvokli.

Minētie notikumi kalpoja par fonu latviešu un igauņi sīkgrūtniecību

aktīvi iesaistei cīņā par nacionālām idejām un cara gāšanu.

50.gados par latviešu un igauņu savdabīgo inteliģences centru kļuva 

Tartu jeb Tērbatas Universitāte, kur 1855.g. students Krišjānis 

Valdemārs (1825-1891) nodibināja latviešu studentu pulciņu.

Nacionālās kustības Baltijā un jaunlatvieši ...
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Ar laiku vadošie latviešu kultūras aizstāvji Kr.Valdemārs, Juris 

Alunāns (1832-1864) un Krišjānis Barons (1835-1923) sāka 

aizstāvēt liberālisma un nacionālisma idejas, pārtopot par 

jaunlatviešu kustību.

Nacionālās kustības Baltijā un jaunlatvieši ...

J. Alunāns

K. Valdemārs

K. Barons
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Viņi publicēja savus rakstus “Mājas Viesī”. Latvijā izplatīti un 

populāri bija lasāmie kalendāri un gadagrāmatas. Šos izdevumus, 

kā arī laikrakstus, varēja atrast gandrīz katrā lauku mājā.

Lasītprasmes līmenis 19.gs. latviešu zemnieku vidū bija ļoti augsts -

jau 18.gs. beigās 63% Vidzemes latviešu prata lasīt. 

1768. g. tika publicēts pirmais periodiskais izdevums latviešu valodā 

“Latviešu Ārste”, bet 1797.g. Jelgavā pirmais žurnāls “Latviska 

Gada Grāmata”. Pirmais regulārais laikraksts “Latviešu Avīzes”

ar progresīvo vācu mācītāju atbalstu 1822.g. nāca klajā Jelgavā. 

Nacionālās kustības Baltijā un jaunlatvieši ...
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Visradikālākās bija „Pēterburgas Avīzēs”, kas sāka iznākt 1862.g. 

Tās vismērķtiecīgāk rosināja latviešus uz aktīvu saimniecisku 

darbību, izglītošanos un turēšanos pie savas tautas. Avīzi veidoja 

K. Valdemārs, K. Barons, J. Alunāns, K. Biezbārdis.

Nacionālās kustības Baltijā un jaunlatvieši ...
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Kr. Valdemāram bija visnozīmīgākā loma nacionālajā atmodā kā 

ekonomistam. Viņš centās panākt latviešu saimnieciskās 

iniciatīvas attīstību.

Aktīvākie jaunlatvieši par savu darbību tika izsūtīti trimdā. 1868.g. 

jaunlatviešiem tomēr izdevās nodibināt Rīgas Latviešu biedrību. 

Ļoti ievērojama loma nacionālās apziņas veidošanā bija skolotājam 

Atim Kronvaldam. 

Savu darbību uzsāka “latviešu teātra tēvs” Ā.Alunāns.

Nacionālās kustības Baltijā un jaunlatvieši ...
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Tika uzsākts sistemātisks darbs tautas gara mantu vākšanā. 

K.Barons apkopoja dainas, A.Lerhis-Puškaitis – tautas teikas un 

pasakas, bet F.Brīvzemnieks vāca etnogrāfiskas ziņas. 

Uzplauka tautas dzeja, rakstniecība. Auseklis (Miķelis Krogzemis) 

radīja nacionālās romantikas caurstrāvotus dzejoļus. A.Pumpurs

sarakstīja eposu “Lāčplēsis”. 

Tomēr bija jūtama cara nacionālā politika. Tā pieļāva ierobežotu 

opozīciju vācbaltiem, lai sekmētu rusifikāciju, bet konservatīvos 

vācbaltus izmantoja, lai nepieļautu nacionālo atdzimšanu.

Nacionālās kustības Baltijā un jaunlatvieši ...
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Saimnieciskā dzīve Baltijā uzlabojās, bet sociālā spriedze 

nemazinājās:

 Darba dienas ilgums Baltijā pārsniedza 11 stundas;

 Izplatīta bija sieviešu, pusaudžu un mazgadīgu bērnu 

nodarbinātība;

 Sākas arvien biežāk izplatīties strādnieku streiki un rezultātā 

1899.g. izvērtās asiņainā sadursme ar žandarmēriju, kur gāja bojā 

vairāki desmiti cilvēku – Rīgas dumpis.

Sociālā noslāņošanās tautā radīja arvien vairāk pretrunu starp 

turīgajiem un trūcīgajiem. Tautas atmodas kustībā 19.gs. beigās 

iestājās apsīkums. Jaunlatvieši vairāk nodarbojās ar kultūras 

un izglītības problēmām, bet mazāk uzmanības veltīja 

sociālajai sfērai.

Sociālistiskā kustības Baltijā ...
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Jaunas idejiskās ietekmes nāca arī no Rietumeiropas. Sociālās 

vienlīdzības ideja, attīstoties industriālajai sabiedrībai, bija Eiropas 

sabiedriskās domas degpunktā. Sociāldemokrātijas un marksisma 

idejas ienāca arī Latvijā.

Par Jaunās strāvas aizsācēju var uzskatīt Eduardu Veidenbaumu, 

kurš sarakstījis „Gabals iz tautsaimniecības”, kur popularizēja 

K.Marksa uzskatus.

Sociālistiskā kustības Baltijā ...

Jaunstrāvnieki sludināja arī brīvākus ētiskos 

principus sabiedrībā un aizstāvēja sieviešu 

līdztiesību. Jaunstrāvnieki ticēja zinātnei un 

visur popularizēja tās jaunākos sasniegumus. 

Vairākums jaunstrāvnieku pieslējās 

materiālistiskajam pasaules uzskatam.
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Sociālistiskā kustības Baltijā ...
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Gadsimtu mijā Jaunās strāvas uzmanības centrā nonāca sociālie 

jautājumi. Daudzi jaunstrāvnieki kļuva par K.Marksa mācības 

piekritējiem. Jaunstrāvnieki savu galveno ienaidnieku saskatīja 

krievu carismā. 

Viņus vajāja valsts varas iestādes, Jaunās strāvas idejas plaši 

izplatījās tautā, īpaši izglītoto jauniešu vidū un strādniecībā. Tas 

radīja labvēlīgu augsni pirmo sociālistiskas ievirzes partiju 

dibināšanai. 

Pazīstamākie jaunstrāvnieki bija Rainis (Jānis Pliekšāns), Aspazija

(E.Rozenberga), J.Jansons – Brauns, Pēteris Stučka.

Sociālistiskā kustības Baltijā ...
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1904.gadā Rīgā notika Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku 

partijas (LSDSP) pirmais kongresu, kur tika izvirzīts mērķis – cīņa 

ar Krievijas patvaldību un demokrātiskās republikas izveide.

Savukārt ārzemēs aktīvi darbojās Latviešu sociāldemokrātu 

savienība (Kārlis Skalbe, Jānis Akurāteris, Miķelis Valters u.c.)

Sociālistiskā kustības Baltijā ...
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Pēc 1905.gada janvāra „asiņainās svētdienas” - Rīgā 13.janvārī 

LSDSP organizēja miermīlīgu demonstrāciju un ģenerālstreiku 

Daugavmalā, kas bija kā solidaritātes protests pret demonstrācijas 

apšaušanu Pēterburgā 9.janvārī.

Demonstrantu gājiens Rīgā tika nežēlīgi apspiests, nogalinot 73 

cilvēkus.

Sociālistiskā kustības Baltijā ...
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Minētie notikumi izraisīja plašu rezonansi un pretreakciju zemnieku 

vidū, sociāldemokrātu sakūdīti cilvēki devās dedzināt un demolēt 

muižas, baznīcas. Vēsturē šo notikumu virkni sauc par baznīcu 

demonstrācijām.

1905.g. 17.oktobrī Nikolajs II izdeva manifestu, kas paredzēja vārda 

un pulcēšanas brīvību, taču kopumā tas tikai saasināja situāciju.

Cars Nikolajs II apspieda nemierniekus ar bruņoto tautas miliciju, bet 

revolucionāri izveidoja lauku pagastos pašvaldības – rīcības 

komitejas.

Sākās plaša pretrevolucionāru kampaņa, izmantojot kazaku vienības 

un izsludinot kara stāvokli.

Daži latviešu revolucionāri vēl gadu pēc vajāšanas akcijas slēpās 

mežos un organizēja bruņotus uzbrukums – mežabrāļi.

Sociālistiskā kustības Baltijā ...
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1905. – 1907. gada revolūcija Latvijā ...
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Iedibinātā starptautiskā kārtība, ko paredzēja Vīnes kongress jeb 

Vīnes sistēma (1815) pēc revolūcijām, valstu apvienošanām 

(Itālija un Vācija) un nacionālisma ideju popularizācijas, sabruka

līdzīgi kā Krievijas impērijas varenība.

Starptautiskā līdzsvara meklējumos ...
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Francija un Krievija vēlējās atgūt savas pozīcijas Eiropas politiskā 

arēnā, Lielbritānija bija pret kādas vienas kontinentālās valsts 

izvirzīšanos.

Osmaņu Turcija sabruka, Balkānu pss. dzima nacionāli noskaņotas 

valstis – Serbija, Bulgārija un Rumānija.

Politikā dominēja nacionālisma ideoloģija.

Starptautiskā līdzsvara meklējumos ...
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1873.g. tika dibināta Triju imperatoru (Vācijas, Austroungārijas un 

Krievijas) savienība, kas bija vērsta uz monarhijas stāvokļa 

nostiprināšanos Eiropā.

Tomēr pēc domstarpībām Balkānu jautājumā starp Austroungāriju un 

Krieviju, savienība sabruka.

1882.g.Vācija un Austroungārija noslēdza Divsavienību, tajā pašā 

gadā pievienojās arī Itālija, izveidojot Trejsavienību, kas 

pastāvēja līdz 1915.g.

Trejsavienība bija pirmais militārais bloks Eiropā.

Starptautiskā līdzsvara meklējumos ...
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Kā pretspēks Trejsavienībai bija Krievijas – Francijas militārā 

savienība ko izveidoja 1894.g.

Starptautiskā līdzsvara meklējumos ...

Francija un 

Lielbritānija, 

pretojoties Vācijas 

vēlmei kļūt par 

lielvaru, 1904.g. 

noslēdza Sirsnīgās 

savienības jeb 

Antantes līgumu

(vēlāk pievienojās 

arī Krievija).
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Jāatzīmē, ka katrai 

valstij (Vācija, Itālija, 

Austroungārija, 

Krievija, Francija, 

Lielbritānija) straujos 

tempos auga 

militārais 

potenciāls.

Trejsavienības un 

Antantes intereses 

visasāk sadūrās 

jautājumā par 

Balkāniem.

Starptautiskā līdzsvara meklējumos ...
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Pēc Krievijas padoma 1912.g. izveidojās pret Turciju vērsta Balkānu 

savienība (Serbija, Bulgārija, Grieķija un Melnkalne).

Balkānu savienība uzskatīja, ka ir turku genocīda upuri, un 1913.g. 

sakāva Turciju, sadalot savā starpā lielāko zemes daļu.

Starptautiskā līdzsvara meklējumos ...
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Militārie konflikti starp Trejsavienību 

un Antanti turpinājās un pārrauga 

1.pasaules karā.

Starptautiskā līdzsvara meklējumos ...
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Starptautiskā līdzsvara meklējumos ...
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Kultūra 

19.gadsimtā otrā puse
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19.gadsimta otrā pusē Rietumeiropas literatūrā parādījās 
naturālisms. Tā principus pirmo reizi pamatoja Emils Zolā. 
Naturālisma pārstāvji uzskatīja, ka rakstnieka pienākums 

ir pētīt cilvēku raksturus, mākslinieciskā daiļradē 
izmantojot zinātniskās izziņas metodes. 

Viņi pievērsās sadzīves trūkumu un cilvēku negatīvo 
īpašību tēlojumam, taču kopumā turpināja kritizēt 

reālisma tradīcijas.

Naturālisti uzskatīja, ka cilvēka 
raksturu, uzvedību vislielākajā mērā 

nosaka dabas likumi, iedzimtība, 
laikmets, vide. Naturālismam nereti 

raksturīga arī negatīvā estētika.

Naturālisms ...
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Impresionisms ...

Impresionisti franču glezniecībā ievadīja arī laikmetīgas 
pilsētas tēmu, kas bieži tika koncentrēta uz pilsētnieku 

atpūtu un izklaidi kafejnīcās, restorānos, teātros, koncertos 
un izbraukumos ar laivām u.c. 

Gleznošanu brīvā dabā ļoti atvieglināja un paildzināja 19. 
gs. 40. gados izgudrotās krāsu metāla tūbiņas, kas ļāva 
ilgstoši uzglabāt eļļas krāsas. Līdz tam krāsas glabāja no 

cūkas pūšļa darinātos mazos maisiņos.

Vēl viena liela impresionistu un akadēmiskās glezniecības 
piekritēju atšķirība bija krāsu lietojumā. Studijas dabā lika 

impresionistiem pievērst uzmanību mainīgajiem gaismas 
efektiem un atmosfēras noskaņai.

Impresionisms ...Impresionisms ...
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Impresija

K. Monē 1872. g.

Senlazāra stacija

K. Monē 1877. g.

Muzeja apmeklējums

E. Degā 1879-80. g.

Divas dejotājas

E. Degā 1890. g.
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Kartupeļu ēdāji

Vincents van Gogs 1885. g. Īrisi

Vincents van Gogs 1889. g.

Divas Taiti sievietes

Pols Gogēns 1889. g.

Dzeltenais Kristus

Pols Gogēns 1889. g.

http://wallpaper-s.org/13_~_Irises,_1889,_Vincent_Van_Gogh.htm
http://wallpaper-s.org/13_~_Irises,_1889,_Vincent_Van_Gogh.htm
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Jūgendstils (1880-1910) ...

Jūgendstils bija diezgan tuvs simbolismam. Jūgendstils ir 
ornamentāls stils, kam pamatā ir liektas līnijas, asimetriska 

kompozīcija, neregulāri līniju ritmi. 

Tēlotājmākslā jūgendstils pamatā izpaudās grafikā
(ilustrācijās, plakātos), kur īpaši raksturīgi stilizēti augu motīvi, 

gaismēnu trūkums, dekoratīvas, liektas līnijas.

Arhitektūrā jūgendstilam raksturīga celtnes funkcionālā 
uzbūve, kas izvirzījās par prioritāti, fasāde tika izcelta gan ar 

arhitektoniskiem līdzekļiem (erkeriem, lizēnām, durvju un 
logu ailām), gan ar būvplastikas elementiem (ciļņiem, 

skulptūrām, ornamentu). 
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Jūgendstils 
arhitektūrā 

(Alberta ielā 13, Rīgā)

Jūgendstils interjerā 

Jūgendstils gleznās

(Josef Maria Olbrich ) 
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Simbolisms bija apzināti veidots virziens, kura pamatidejas 
sākumā formulēja un popularizēja franču literāti 

19.gs.80.gados.

Simbolisms pieder pie romantiskā poētiskā tipa, akcentējot 
intuitīvo, ne loģisko pasaules izziņu. Galvenā simbolisma 
iezīme ir uzskats, ka literatūrai (pamatā - dzejai) jāatklāj 

kādas augstākas, transcendentas pasaules esamība, kas
manifestējas dažādos daudznozīmīgos, grūti tveramos un 

analizējamos tēlos - simbolos. 

Simbolisms pievēršas fiziskajai pasaulei kā augstāku 
spēku atklājējai, jutekliskai pasaules izjūtai, dziņām un 

kaislībām, aktualizē nakts estētiku.

Simbolisms ...
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Simbolisms bieži deklarē mākslu kā būtībā pravietisku, 
māksliniekam piešķirot priestera, pareģa u.tml. lomu. Zīmīgi, ka 

daudzi simbolisti runā par mākslu kā reliģiju. Šeit liela 
nozīme Nīčes filozofijai.

Simbolisti:

• Darbos rada dīvainības, iracionālas 
noslēpumainības efektu.

• Pauž pesimistisku un drūmi mistisku 
pasaules izjūtu.

• Raksturīgas liktenīgās sievietes –
pavedējas un posta nesējas tēli.

• Izmanto tradicionālus mītus, leģendas, 
reliģiskus sižetus un tēlus, traktējot tos 
ar daudznozīmīgiem simboliem.

Simbolisms ...
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Mirušo sala

Arnolds Bēklins 1886. g.
Nevainības zaudēšana

Pols Gogēns 1891. g.

Simbolisms glezniecībā ...

Kliedziens

Edvards Munks 1895. g.

Edips un sfinksa

Gustavs Moro 1864. g.
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Veiksmi 

ieskaites darbā!


