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SENO LAIKU PĀRSKATS…
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Par šķirtni starp aizvēsturi un senajiem laikiem tiek uzskatīta rakstības 

rašanās ap 4.gt. p.m.ē., kad parādījās pirmie rakstītie avoti, un līdz 

Rietumromas impērijas bojāejas 476.g. 

Senajos laikos aplūko Seno Austrumu vēsturi un Eiropas – Seno Grieķiju 

un Seno Romu. 

PAR SENAJIEM LAIKIEM…

Senos laikus raksturo civilizāciju rašanos, kuru pazīmes ir:

1) valstiskums;

2) sabiedrības profesionālā, sociālā un mantiskā diferenciācija;

3) attīstīta ražotājsaimniecība;

4) metālu ieguve un apstrāde;

5) ārējā tirdzniecība;

6) pilsēta kā politiskais, administratīvais un reliģiskais centrs;

7) rakstības rašanās un izmantošana.
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PAR SENAJIEM LAIKIEM…

Seno Austrumu agrīnas civilizācijas izveidoja semītu un

indoeiropiešu valodās runājošās tautas, kā arī tautas, kuras

nepiederēja ne pie vienām zināmām – to izcelsme vēl nav

noskaidrota.

Pirmās civilizācijas radīja šumeri (ap 4.gt. p.m.ē.) Divupes

dienvidos un ēģiptieši Nīlas ielejā.

Šumeru izcelsme vēl joprojām nav noskaidrota, tā bija augsti

attīstīta ienācēju tauta.

Savukārt ēģiptieši bija vienota tauta, kuras pirmsākumi meklējami

aizvēsturē.



8

SEMĪTI, ŠUMERI UN ĒĢIPTIEŠI…
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ŠUMERU UN ĒĢIPTIEŠU CIVILIZĀCIJAS…
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PAR SENAJIEM LAIKIEM…

Senajos Austrumos izveidojās dažādu tipu valstis:

1) noma (Senās Ēģiptes galvenā administratīvā vienība) jeb

pilsētvalsts;

2) tā sauktās teritoriālās valstis;

3) plašas lielvalstis jeb impērijas (lielu monarhistisku valstu

nosaukumi).

Nomām raksturīga neliela teritorija, kur nozīmīgākā daļa bija pilsēta un 

tai pakļautais lauku novads. Pilsētās dzīvoja ap dažiem 10 000 

iedzīvotāju. Pilsētās koncentrējās sabiedriskā, politiskā un reliģiskā dzīve.

Teritoriālās valstis būtiski atšķiras no nomām - aizņēma plašas teritorijas, 

upju baseinus, tajās bija vairākas pilsētas ar galvaspilsētu un daudz 

lauku ciematu.

Impērijās dzīvoja vairāki miljoni cilvēku. Etniski, ģeogrāfiski un 

saimnieciski tās bija ļoti atšķirīgas. Impērijas veidojas tikai 

iekarojumu rezultātā. Valsts pārvaldē tika iesaistīti apmācīti ierēdņi. 

Tomēr impērijas bija ļoti nestabilas un sabruka pašas vai arī tās sagrāva 

jaunas lielvalstis.
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Dabas un klimatiskie apstākļi Ēģiptē

Senās Ēģiptes teritorija sastāvēja no divām daļām: garas, šauras,

vietām tikai dažus kilometrus platas Nīlas ieleja un no plašas,

sazarotas Deltas.

Nīlas ieleja bija kā gigantiskā oāze. Nīla bija pārplūstoša upe, tikai

pēc plūdiem, sausā gadalaikā varēja nodarboties ar zemkopību,

izveidojot komplicētu apūdeņošanas sistēmu.

Savukārt purvainajā Deltā bija jāveic nosusināšanas darbi.

Ēģiptē ārpus Nīlas ielejas austrumu tuksnešainajā kalnienē bija

nedaudzas vara un zelta atradnes un bagātīgas dažādu akmens

šķirņu ieguves vietas.

Ēģipte bija noslēgta zeme, stipri izolēta no pārējās pasaules.

Rietumos plašais bezūdens ūdens smilšu tuksnesis ar retām

oāzēm. Kalnainajam Arābijas tuksnesim austrumos cauri veda grūts

ceļš uz Sarkano jūru.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Dabas un klimatiskie apstākļi Divupē

Divupes senākās civilizācijas bija dienvidu daļā, tās slīka purvos un

niedru džungļos, taču tur bija ļoti auglīga augsne, un zemkopība

bija iespējama, veicot smagus zemes ierīcības un irigācijas

darbus.

Ziemeļos un austrumos ieleja pārgāja Armēnijas un Irānas

kalnzemēs, bet rietumos un dienvidos pletās Sīrijas sausā stepe

un Arābijas tuksnesis.

Divupei trūka dabas resursu, it īpaši dienvidu daļā, te nebija ne

metālu, ne koku, ne akmens. Taču Divupe bija izdevīgs

ģeogrāfisks stāvoklis – lielas upes un Persijas līcis.

Divupe daudz cieta no upju postošas darbības, it īpaši no Tigras,

bija visai pagrūti ar to sadzīvot, jo tās plūdi nebija paredzami.

Vēlāk vietējie priesteri (Babilonā) savu Divupes vēsturi dalīja divos

laikmetos – pirms un pēc plūdiem.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Kopīgais

1. Gan Ēģipte, gan Divupe bija upju ieleju civilizācijas. 

2. Upes noteica to tālāko attīstību un saimniecisko dzīvi.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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ĒĢIPTE UN DIVUPE …
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Sociālā struktūra Ēģiptē

Ēģipte ilgu laiku varēja saglabāt savu nacionālo sastāvu, jo tā

bija noslēgta valsts, pateicoties ģeogrāfiskajam stāvoklim.

Pirmsdinastiju laikmetā Nīlas ielejā un Deltā bija izveidojušās

aptuveni 40 – 42 nelielas vai stipri primitīvas valstis ar

vietējiem centriem un valdniekiem. Pēdējā - pirmsdinastiju

periodā - tās apvienojās.

Nereti vergi Ēģiptē sasniedza pat augstu sabiedrības stāvokli.

Vergiem drīkstēja būt ģimenes, īpašnieki varēja viņus atbrīvot.

Valsts attīstības gaitā varas un pārvaldes funkcijas paplašinājās

un kļuva sarežģītākas.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …



16

SOCIĀLĀ STRUKTURA SENAJĀ ĒĢIPTĒ …
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Sociālā struktūra Divupē

Divupē etniskā vide bija visai raiba. To veicināja svešzemnieku 

iebrukumi un tirdzniecības attīstība.

Sabiedrība līdzīgi kā Ēģiptē sastāvēja no aristokrātijas, zemākiem 

ierēdņiem, karavīriem (līdz ar Akadas valdnieka Sargona I laikam), 

tālāk sekoja tirgotāji un amatnieki. Zemāko slāni veidoja zemnieki 

un strādnieki. Viszemākajā pakāpē atradās vergi.

Kopīgais

1. Sabiedrības sastāvēja no vairākiem hierarhiskiem (secīga 

padotības kārtība no zemāka līdz augstākam) slāņiem.

2. Sabiedrība dalījās vienādos slāņos, tikai ar dažādiem 

nosaukumiem.

3. Svarīgu vietu ikdienas dzīvē ieņēma reliģiozie svētki.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Nodarbošanās Ēģiptē

Ēģiptē, tās sākotnējā attīstības fāzē, galvenā nodarbošanās bija

zemkopība. Vēlāk parādījās arī tādi nodarbošanās veidi kā metāla,

koka un akmens apstrāde. Valsts sistēmai ar laiku mainoties un

birokrātijai pieaugot, cilvēki kļuva par ierēdņiem, māksliniekiem utt.

Nodarbošanās Divupē

Divupē cilvēka nodarbošanās bija zemkopība, zvejniecība un

lopkopība. Tās bija primāras jomas, taču vēlāk, valstij attīstoties,

cilvēki sāka nodarboties ar mākslu un zinātni. Ļoti svarīgs bija

tirgotāja amats, jo Divupē tirdzniecība bija plaši izplatīta.

Kopīgais

Galvenais nodarbošanās veids bija zemkopība.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Likumdošana Ēģiptē

Ēģiptieši bija ļoti paklausīgi likumam, un likumi atbilstoši tam laikam

bija skarbi. Taču likumdošana nebija tik attīstīta kā Divupē.

Likumdošana Divupē

Divupe ir slavena ar to, ka tieši tur parādījās pirmie pasaules vēsturē

zināmie likumi. Tie bija valdnieka Hamurapi likumi, kas tika iecirsti

cilindra veida stabā un novietoti pilsētas centrā. Daži likumi ir

sastopami arī Vecajā Derībā.

Šumeri un semīti Divupē attīstīja tieslietas, tika kodificēti (spēkā

esošo tiesību apkopošana un pierakstīšana) likumi.

Kopīgais

Likumdevējs ir valdnieks, un likumam ir jāklausa bez jebkādām

ierunām - pretējā gadījuma sekoja bargs sods. Sabiedrībā

likumu cienīja.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Dievi un valdnieki Ēģiptē

Sākotnēji Ēģiptē katrā nomā bija savi vietējie dievi - aizgādņi.

Izveidojoties vienotai valstij, galvenie vietējie dievi tika uzņemti visas

valsts dievu sastāvā.

Katrā Ēģiptes daļā bija prioritārie dievi – tie, kam tika piešķirta lielāka

nozīme.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …

Viena no sakrālā sakramenta galvenām 

sastāvdaļām bija mumifikācija. 

Ēģiptieši ļoti lielu uzmanību veltīja 

aizkapu dzīvei, pastāvēja mirušo kults, 

uzskatot, ka cilvēka personība sastāv 

no vairākām daļām, kur galvenās bija 

„KA” – garīgais dubultnieks un „BA” –

dvēsele. Vajadzēja saglabāt ķermeni, 

tāpēc svarīga bija mumifikācija.
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ĒĢIPTIEŠU MUMIFIKĀCIJA (SĀKUMS) …
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ĒĢIPTES MUMIFIKĀCIJA …



23

ĒĢIPTIEŠU MUMIFIKĀCIJA …
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ĒĢIPTIEŠU MUMIFIKĀCIJA …
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ĒĢIPTIEŠU MUMIFIKĀCIJA …
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ĒĢIPTES MUMIFIKĀCIJA …
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Mācība par cilvēka sirdi …
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Dievi un valdnieki Ēģiptē

Dievu mājoklis bija templis – kolonnu templis.

Valdnieks sākumā apvienoja gan laicīgo, gan garīgo

varu – faraons.

Valdnieks bija uzskatāms par visas zemes

virsīpašnieku. Ar 11.gs. p.m.ē. valdnieks bija

Dieva vietnieks uz Zemes virsas.

Vēlāk Ēģipte bija pirmā Seno Austrumu valsts, kas

14.gs. vidū p.m.ē. nostiprināja un ieviesa

monoteismu (viena dieva atzīšana), kad faraons

Ehnatons radīja mācību par Saules dievu Atonu,

kurš ir vienīgais patiesais Dievs, citi dievi tika

noliegti un to tempļi sadedzināti. Pēc faraona

nāves ēģiptieši pārgāja atpakaļ pie

daudzdievības.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Kā pārvaldīt valsti Heti III pamācība dēlam…
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Dievi un valdnieki Divupē

Liela nozīme bija priesteriem, kas pārsvarā nāca no aristokrātu 

kārtas, daudzos gadījumos priestera amats bija mantojams.

Divupes dievu panteonu (visu dievu kopa, ko pielūdz kāda konkrēta 

civilizācija, īpaši tas attiecas uz valsts dieviem) izveidoja šumeri. 

Vēlāk ienākušie semīti daudz ko viņiem aizguva, papildinot ar savu 

reliģisko priekšstatu elementiem un dažādiem galvenajiem dieviem.

Dievu mājoklis bija templis – templis uz pakāpēm jeb zikurāts.

Mirušos apbedīja pazemes kamerās, ko ierīkoja dziļās šahtās. Līdzi 

deva dažas mantas.

Valdnieks sākumā apvienoja gan laicīgo, gan garīgo varu – priesters-

valdnieks. Šumeru pilsētvalstīs laicīga vara (pils) nošķīrās no 

garīgās varas (templis), un tajā valdīja laicīgs monarhs, kurš 

pretendēja uz Dieva statusu.

3.gt. otrā pusē p.m.ē. valdnieku pamazām sāka uzskatīt par Dievu.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Kopīgais

1. Šim abām civilizācijām bija raksturīgi auglības kulti, dievi, kuri

atbilstoši gadalaiku cikliem mira un vēlāk atdzima.

2. Debess spīdekļu un ūdens pielūgšana.

3. Pastāvēja tikai politeisms (daudzdievība, daudzu dievu kults).

4. Dievu ārējais veidols bija antropomorfs (cilvēkveidīgs).

5. Sabiedrības bija hierarhiskas, kuru augstākajā pozīcijā bija

valdnieks.

6. Laicīgās un garīgās varas konfrontācijas.

7. Valdniecības institūts izveidojās no cilts militārā vadoņa, ar

lielām spējām apveltīta cilvēka, kurš bija ieguvis autoritāti.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …



Zikurāta konstrukcija atgādina gan Visuma 

uzbūves pamatprincipu , gan simbolisku 

sabiedrības kārtu sadalījumu. Celtnes 

platais pamats atbilda nabadzīgāko 

iedzīvotāju slānim, augšējā platforma, kur 

atradās templis, - valdniekam, 

augstmaņiem, priesteriem. 

Divupes zikurāti bija 

celti par godu dieviem, 

kuri, pēc divupiešu 

domām, atradās debesīs. 

Augšup pa zikurāta 

kāpnēm devās svinīgas 

procesijas, lai izpildītu 

rituālus un iegūtu 

debesu labvēlību. 

Pēc Ūrā veiktajiem izrakumiem izveidotas 

zikurātu rekonstrukcijas. 
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ĒĢIPTES UN DIVUPES TEMPĻI …



Nīlas upes baseinā atrasts ap 80 piramīdu palieku. Pēc sava 

funkcionālā uzdevuma tās bija faraonu kapenes, un tām bija jānodrošina 

valdnieka mūžīga dzīvošana arī pēc nāves, kad tas, pēc seno ēģiptiešu 

priekšstatiem, aizgāja dievu pulkā, kļūstot par vienu no tiem.

Piramīdas, to 

funkcijas, formas, 

simbolika

Piramīdas ir apliecinājums tam, ka jau senie

ēģiptieši pazinuši konstanti “pī” un lietojuši to savos

celtniecības aprēķinos. Tā rezultātā iegūts tā

saucamais “zelta griezums”, kas ikvienai piramīdai

piešķir harmoniska kopveseluma iespaidu (leņķis pie

pamata veido 52o slīpumu).

Simboliski piramīda ir pasaules kalna modelis: tās 

pamatne simbolizē zemi, 4 malas – četras debess puses, 

bet vertikāle – zemes un debesu dialogu. 



Piramīdu veidi 

(virtuālā tūre)

Dašuras

Pakāpienveida piramīda (Džosera)

Klasiskā piramīda (Heopsa)

Lauztā piramīda (Dašuras)

http://www.3dmekanlar.com/en/the-pyramids.html


Hatšepsutas 

klinšu 

templis

15.gs. p.m.ē.



Faraons Ramzess II to 

veltīja trim vadošajiem 

Ēģiptes dieviem un, 

protams, arī pats sev. 

Četras gigantiskas 

faraona Ramzesa II 

figūras, ar mugurām 

smilšakmens kraujā 

ieaugušas, rotā tempļa 

fasādi.

Abusimbelas klinšu 

templis

13.gs.p.m.ē
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Piramīdu celtniecība …
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Māksla Ēģiptē

Māksla kalpoja kā par pasūtījumu ar sakrālu mērķi.

Mākslinieki netika uztverti kā īpaša cilvēku kategorija.

Lai arī kapeņu sienu bagātīgie apgleznojumi, reljefi un statujas 

iedarbojās dekoratīvi un stāstoši, to nozīme bija maģiska.

Ēģiptiešu māksla ir izteikti profila skatā. Jebkura cilvēka statuja tika 

uzskatīta kā mirušā cilvēka „KA” mājvieta, un tāpēc bija svarīgi, lai 

„KA” to atpazītu, statujas mēdza krāsot.

Māksla Divupē

Šumeru agrīnas tēlniecības raksturīgāka iezīmes ir padruknas figūras, 

galva, kas novietota uz pleciem gandrīz bez kakla, nebija ievērotas 

ķermeņa proporcijas. Figūrām bija nedabiski lielas acis un deguns. 

Akādiešu laikmeta tēlnieki tālu pārspēja šumerus – figūras ir daudz 

proporcionālākas, dabiskās, izteiksmīgākas.

Šumeriem bija attīstīta nelielu cilindrisku akmens zīmogu 

izgatavošanas tehnika ar mākslinieciski iegravētiem attēliem.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Kopīgais

1. Tēlotājmāksla atradās cieši kopā ar reliģiju un arhitektūru.

2. Darināja ļoti meistarīgas rotaslietas un mūzikas instrumentus, 

kuru izgatavošanā izmantoti dārgmetāli, dārgakmeņi, perlamutrs, 

emalja.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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ĒĢIPTES SFINKSA …
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Zinātnes sasniegumi Ēģiptē

Ēģiptieši matemātikā lietoja decimālo sistēmu (ar pamatskaitli „10”).

Ēģiptiešiem attīstīta bija ģeometrija, viņi spēja izskaitļot visdažādāko

figūru laukumus. Arī piramīdu būvē viss tika ievērots, no ģeometrijas

viedokļa, līdz pēdējām sīkumam.

Ēģiptiešiem bija labas zināšanas medicīnā un ķīmijā.

Galvenais celtniecības materiāls bija akmens.

Zinātnes sasniegumi Divupē

Šumeri matemātikā lietoja seksimālo skaitīšanas sistēmu (ar

pamatskaitli „6”).

Šumeri labi pārzina astronomiju (12 zodiaka zīmes). Šumeriem bija

kalendārs, viņi iedalīja riņķi 360 grādos, dienu – 12 stundās, stundu

– 60 minūtēs. Prata izvilkt kuba un kvadrātsakni, aprēķināt

tilpumu un lietoja daļskaitļus.

Ļoti lielu devumu cilvēces tālākai attīstībai bija šumeru izgudrotais

ritenis.

Galvenais celtniecības materiāls bija māla ķieģelis.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …
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Kopīgais

1. Augstu attīstītas zināšanas matemātikā.

2. Prasme un zināšanas celt monumentālās celtnes.

3. Apūdeņošanas un nosusināšanas sistēmu ierīkošana.

4. Pastāvēja ārstu specializācija.

ĒĢIPTES UN DIVUPES SALĪDZINĀJUMS …

Cienot jūsu laiku, mēs nejauši izlaidīsim hronoloģisko Divupes un 

Ēģiptes notikumu apskatu (kas, ar ko un kāpēc karoja u.t.t. 

u.tml.), bet, ja gadījumā kādam tas šķiet aktuāli un viņš vēlas ar to 

iepazīties, lūdzu, dariet man to zināmu 
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1.gt. pirmajā pusē p.m.ē. Tuvo Austrumu politisko situāciju diktēja ļoti 

agresīva un militarizēta Jaunasīrijas valsts. Tai bija tolaik vislabāk 

apbruņota un organizētā armija senajā pasaulē. 2.gt. p.m.ē. tā 

pakļāva Sīrijas aramiešu zemes, feniķiešu pilsētvalstis, Izraēlas 

valsti.

Palestīnu, Mazāzijas austrumus un Armēnijas kalnieni, Jūdeja 

atpirkās, samaksājot lielas bagātības, kļūstot par Jaunasīrijas 

vasaļvalsti. 729.g. p.m.ē. tika pakļauta Babilona, 671.g. p.m.ē. uz 15 

gadiem tika pakļauta arī Ēģipte.

ASĪRIJA UN BABILONA …
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BABILONA …
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ASĪRIJA …
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Šādu impēriju noturēt bija 

ļoti grūti, nepārtraukti 

notika iekšējie nemieri, 

sacelšanās.

Jaunasīrija tika vājināta un 

pēc galvaspilsētu 

Anšūras un vēlāk arī 

Nīnvi (7.gs. p.m.ē.) 

ieņemšanas Jaunasīrija 

beidza pastāvēt.

ASĪRIJA …
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ASĪRIEŠU DIEVĪBAS …
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ASĪRIEŠU DIEVĪBAS …
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ASĪRIEŠU DIEVĪBAS …
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ASĪRIEŠI …
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Asīriešu likumi attiecībā uz sievām …



53

Asīriešu likumi attiecībā uz sievām …



Asīriešu 

mākslinieku 

darinātie ciļņi



Bābeles tornis

Bībeles leģenda

Cilvēki vēlējušies uzcelt torni, kas 

sniegtos līdz debesīm, bet Dievs viņus 

sodījis par lepnību un atņēmis kopīgo 

valodu, tāpēc viņi vairs nav varējuši 

saprasties un torni nav pabeiguši. 

Herodots liecina, ka pašā augšā bija 

liela svētnīca, kurā bija novietots tikai 

liels dīvāns ar spilveniem un zelta 

galds, bet dieva statujas tur nebija.



Bābeli, tāpat kā visas Mezopotāmijas pilsētas, apjoza mūris, tikai šeit tas 

bija trīskārtīgs un ļoti augsts. Mūri bija tik biezi, ka pa to augšējo malu varēja 

braukt četrjūga kaujas rati. Mūros cits aiz cita bija iebūvēti vairāki simti smagu 

kvadrātveida torņu. Nepārvaramos nocietinājumus vēl papildināja grāvis, kas 

stiepās gar ārējā mūra sienu. 

Bābeles 

pilsēta



Semiramīdas gaisa dārzi
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Jaunasīrijas vietā vēlāk izveidojas divas jaunas valstis –

Jaunbabilonija jeb Haldeja un Mēdija, kuras galvenā sastāvdaļa

bija Persija.

Persieši ātri attīstījās un iekaroja plašas teritorijas – Mazāziju,

Babiloniju, Feniķiju, Palestīnu, Ēģipti un Vidusāziju (ap 6.gs.

p.m.ē.). Valdnieka Dārija I laikā Persija sasniedza vislielāko

varenību.

PERSIJA …



59

JAUNBABILONA …
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Persija beidza pastāvēt 4.gs.otrā pusē p.m.ē., kad to ieņēma viens no 

senatnes izcilākajiem karavadoņiem Maķedonijas Aleksandrs Lielais. 

Pēc tam sākās jauns posms Seno Austrumu vēsturē – helēnisma 

laikmets.

PERSIJA …
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Tradicionāli Seno Austrumu sabiedrību dalīja trīs kārtās:

1) brīvie, pilntiesīgie kopienas locekļi;

2) pusbrīvie, pusatkarīgie ļaudis, kas atradās kāda pakļautībā;

3) nebrīvie ļaudis – vergi.

Sabiedrībā bija augstākā kārta, vidējā un zemākā

Seno Austrumu ekonomika bija izteikti lauksaimnieciska.

Zemkopības galvenās kultūras bija kvieši un mieži, attīstījās

augļkopība. Ļoti progresīva nozare kļuva lopkopība. Pateicoties

zirgkopībai, valstis vairoja savu militāro potenciālu.

DZĪVE SENAJOS AUSTRUMOS …
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Visas zemes piederēja valdniekam, kurš to savukārt dāvināja saviem 

padotajiem.

Valdnieks iekasēja no iedzīvotājiem nodokļus un pārtikas 

pārpalikumus ar ierēdņu palīdzību, piemēram, Ēģiptē uz 1-2 milj. 

iedz. bija 10-20 tūkstoši ierēdņu.

Valdniekam bija divi galvenie uzdevumi – būt par starpnieku starp 

cilvēku un dieviem, pārvaldīt valsti.

Radās jauni amatnieki – dzelzs ieguves meistars, kalējs, stiklinieks, 

vērpējs, audējs, amatnieks. 

Feniķieši, piemēram, bija ļoti labi namdari, galdnieki, kuģu būvētāji. Bet 

Ēģiptē bija piecas dažādas maizes cepēju profesijas.

DZĪVE SENAJOS AUSTRUMOS …
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Kopš 2.gt. otrās puses p.m.ē. attīstījās tirdzniecība (iekšējā un

ārējā). Ārējā tirdzniecība faktiski atradās valsts kontrolē, jo valstij

piederēja monopols uz izejvielām. Galvenie tirdzniecības ceļi bija

koncentrēti feniķiešu un sīriešu pilsētās Vidusjūras piekrastē.

Populāras kļuva dažādas ekspedīcijas. Katra tautai bija savas

raksturīgās importa un eksporta preces.

No iekarotām teritorijām ievāca meslus un veicināja asimilāciju

(kādas tautas saplūšana ar citu, pārņemot tās paražas, valodu utt.).

Iekarotās valstis pakļāvās centralizētai politikai un maksāja

noteiktos nodokļus.

Notika arī iekaroto zemju cilvēku deportācijas (cilvēku piespiedu

pārvietošana no kādas teritorijas uz citu vietu), lai regulētu darba

spēka plūsmu pēc nepieciešamības.

DZĪVE SENAJOS AUSTRUMOS …
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Reliģijas ziņā, līdztekus daudzdievībai, ebrejiem sāka veidoties

monoteisms - mācība, ka Jahvi ir vienīgais Dievs. Tā 5.gs. vidū

p.m.ē. radās jūdaisms.

Savukārt 5.gs. p.m.ē. par persiešu oficiālo reliģiju valdnieka

Artakserksa laikā (465-424.g.p.m.ē.) kļuva zoroastrisms (no

mācības dibinātāja Zaratustras vārda). Šo monoteisma reliģiju

radīja reformators, pravietis Zaratustra 7-6.gs. mijā p.m.ē.

Reliģijas pamatā ir ticība, ka ir viens dievs. Ļaunais (Ahrimans) un

labais (Ahuramzda) nepārtraukti cīnās savā starpā, un cilvēks pats

izvēlas kādu ceļu iet – labo vai ļauno, un pēc tam atbilstoši nokļūst

ellē (Ļauno domu nams) vai debesīs (Atlīdzības nams).

DZĪVE SENAJOS AUSTRUMOS …

Ļoti liela nozīme Senajos Austrumos bija mākslai, kura attainoja gan

laicīgās, gan garīgās dzīves norisi. Māksla dominēja apģērbā,

rotaslietās, skaistumkopšanā, arhitektūrā, glezniecībā un tēlniecībā.

Katrai tautai bija nedaudz atšķirīga uztvere par mākslu, skaistumu,

dabu, pasauli, ģimeni.



NOBEIGUMĀ...

Veiksmi ieskaites 
darbā!


