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Grieķijas civilizācija vienmēr bija kā demokrātijas, vienlīdzības un

tolerances paraugs. Zinātnes, arhitektūras, tēlniecības,

glezniecības un literatūras antīkais šūpulis.

Lai varētu objektīvi vērtēt un daudzpusīgi aplūkot Grieķijas sociālo

struktūru un dzīves veidu, ir skaidri jānorāda Grieķijas

periodizācija, jo katrā tās posmā sociāla struktūra un dzīves

veids Grieķijā bija atšķirīgs, laikam ejot, sabiedrība un tajā

pastāvošās iekārtas mainās.

Par Seno Grieķiju
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Otrajā gadu tūkstotī p.m.ē. kultūras civilizācija attīstījās arī Eiropā –

sākās helēņu jeb grieķu vēsture.

Pirmo augstu kultūru radīja Krētas iedzīvotāji, kuri nebija pie

grieķiem, bet piederēja pie Vidusjūras pirmsindoeiropiešu

iedzīvotājiem. Krētieši radīja Minoja kultūru, kura savu

uzplaukumu piedzīvoja 17.-15.gs. p.m.ē.

Ap 2000.-1900.g.p.m.ē. indoeiropiešu pirmās pārceļošanās rezultātā

no Ziemeļbalkāniem Grieķijā ienāca ahaju ciltis. Tās izveidoja

Hellādas kultūru, ko pēc nozīmīgākā ahaju varas centra –

Mikēnām (Peloponēsas pss.) sauc arī par Mikēnas kultūru. Tā

pastāvēja apmēram no 1600. līdz 1200.g. p.m.ē., un savas

varenības periodā ahaji 15.gs. otrajā pusē p.m.ē. pakļāva Krētu.

Krētas - Mikēnu laikmets
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Krēta – viens no kultūras rādītājiem ir tas, ka tur dzīvoja

neindoeiropiešu tauta.

Pateicoties plašajiem arheoloģiskiem izrakumiem, tika noskaidrots,

ka tā bija jūras braucēju tauta.

Šai agrīnajai civilizācijai raksturīgs: atradās uz salas, tas nozīmē, ka

ilgu laiku Krēta varēja saglabāt savu kultūras identitāti. Tās centri

bija pils ar valdnieku priekšgalā. Politiskā iekārta sastāvēja no

centralizētās varas.

Krētas - Mikēnu laikmets
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Valdnieks nepārprotami bija zemes pārvaldnieks un augstākais

priesteris. Sociālo struktūra nedaudz tika izmainīta 18.gs. vidū

p.m.ē., kad viss tika apvienots vienā pilī – Knosa.

Iedzīvotāji galvenokārt nodarbojās ar tirdzniecību, keramikas 

apstrādi, zemkopību un lopkopību. 

Pastāvēja eksports, kā jau jūras braucēju tautai, taču armijas

nebija, jo šādas nepieciešamības nebija, atrodoties vieniem uz

salas.

Par zināmu kultūras līmenī var spriest pēc atrastajiem

izsmalcinātajiem keramikas darbiem un pastāvošo attēlu rakstību,

kas drīz tika pārveidoja par zilbju rakstu, ko zinātnieki sauc par

lineāro rakstu A. Kā liecina tā laika freskas – pastāvēja sieviešu

kults.

Krētas - Mikēnu laikmets
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Krētai bija arī savi tehniskie sasniegumi: pirmais zināmais ūdens

klozets, peldbaseins, parkets, bruģēti ceļi un izstrādāti santehnikas

pamatprincipi.

Krētas mākslu raksturo:

1) Krētiešiem raksturīga stilizācija, izsmalcinātas formas, plastiskas 

figūras un dinamiskas kompozīcijas;

2) Plaši lietoti ornamenti;

3) Nelielas skulptūras;

4) Freskas - attēloti rituāli, daba, sadzīves ainas (jūtams kanons);

5) Putnu un dzīvnieku elementi;

6) Kolonnas - veidotas no koka stumbriem, izrotātas ar ornamentiem 

(ar tievo galu uz leju);

7) Ārējo celtņu apdare bija visai maz izkopta, iekštelpas ar sarežģītu 

plānojumi, izsmalcinātu dekorējumu.

Krētas - Mikēnu laikmets
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Ap 1500.g. p.m.ē. Krēta tika iekarota – ienāca ahajieši, karojot ar

vietējiem un arī asimilējoties, tika radīti vairāki pils centri.

Tā bija galmu civilizācija. Valdnieks jeb basilejs noteica

politisko, reliģisko un ekonomisko dzīvi. Līdzās valdniekam

bija daudz amatpersonas un ierēdņi, kuri baudīja sociālā statusa

labumus atšķirībā no zemākās kārtas pārstāvjiem.

Valdniekam bija neierobežota vara un valsts sistēma bija

neelastīga attiecībā pret iedzīvotājiem.

Ahajiešu laiks
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Īpaša sociālā nozīme bija rakstvežiem – birokrātiskā kontrolē.

Līdzās ierastajām nodarbēm, tādām kā zemkopība un lopkopība,

pastāvēja tirdzniecība ar Austrumiem, neiejaucoties tās

politiskajās norisēs līdz 500. g. p.m.ē. Zināmā mērā daļēji var

secināt, ka tas tomēr kaut arī nedaudz, bet ietekmēja ahajiešu

kultūru.

Ahajiešu dzīvi galvenokārt noteica karadarbība – iekšējie un

ārējie konflikti, nemieri. 10 gadus ilgais Trojas karš noslēdza

ahajiešu varenību, nesot līdzi valsts pagrimumu un lejupslīdi.

Ahajiešu laiks
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11.-9.gs. p.m.ē. Grieķijā ienāk dorieši, tad iestājas pagrimums. Šo 

periodu sauc par „Tumšiem gadsimtiem” jeb „Homēru laikmetu”. Un 

pateicoties dzelzs prasmīgai izmantošanai, dorieši sakauj 

ahajiešus. 

Doriešu laiks

Šī ienākšana pazudina pils 

kultūru, apsīkst tirdzniecība, 

izzūd iepriekšējā rakstība, 

pastāv nežēlīga attieksme 

pret pamatiedzīvotājiem. 
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Sāk dzīvot kopienās, kur valdnieka vara mazinājās – parādās

polises (pilsēta, arī pilsētvalsts antīkajā pasaulē).

Parādījās jauna ievirze kultūra un reliģijā – parādījās līķu

kremēšana.

Jauns grieķu sabiedrības attīstības kāpums iestājās 8.-6.gs.

p.m.ē. – arhaiskais posms, grieķi radīja jauna rakstura

civilizāciju.

Šajā laikā Grieķijā veidojās specifiska valsts un tās pārvaldes forma

– polisa – antīka pilsētvalsts. Pilsoņu kopienas, kas ievēroja

pašu pieņemtos likumus un tiesības.

Pastāvēja 2 polises attīstības virzītājspēki: brīvība un autonomija,

bet šie divi ideāli kavēja polises veidošanos, jo ikkatrs pilsonis to

uztvēra citādāk.

Doriešu laiks – sabiedrība
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Sociālā struktūrā viss tika mainīts, jo dižciltīgie atņēma varu

valdniekam, tādējādi veidojot antīko republiku.

Līdz ar dzīves apstākļu uzlabošanos 8.gs. p.m.ē. bija audzis

iedzīvotājus skaits, sāka trūkt auglīgas zemes. Tas veicināja

lielo grieķu kolonizāciju (apmetņu, koloniju dibināšana svešās

zemēs). To veicināja arī amatniecības un tirdzniecības attīstība.

Tajā pašā laikā pilsoņu politiskās tiesības vairs nenoteica pēc

cilvēka izcelšanās, bet pēc viņa īpašuma lieluma, pēc spējām

aizsargāt savu valsti.

Doriešu laiks – sabiedrība
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Politisko juku un sociālo konfliktu rezultātā aristokrātijas vidū

izveidojas tirānijas (nelikumīgā ceļā iegūta vienpersoniska

vara) pārvaldes forma, kurā visi spiestā kārtā paklausīja

valdniekam, vienlaikus ierobežojot aristokrātijas varu.

Polises un demokrātija

Antīkās demokrātijas pamatprincips bija 

tiešā demokrātija – tauta savu gribu 

pauda tieši, bez pārstāvniecības 

institūciju starpniecības. 

Katram pilsonim bija tiesības izvirzīt 

jebkādu jautājumu izskatīšanai. 

Balsoja visi pilntiesīgie pilsoņi.
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Perikls par demokrātiju
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Perikls par demokrātiju
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Polises sabiedrība: pilntiesīgo iedzīvotāju daļu veidoja polisas

pilsoņi, kuri sauca sevi polises vārdā. Pilsoņi tika iedalīti

dižciltīgajos un tautā, kur vara atradās dižciltīgo rokās.

Nedižciltīgo pilsoņu lielāko daļu veidoja brīvie zemnieki.

Pastāvēja arī bezzemnieku slānis, kuru dēvēja par tetiem, tie bija

izputējušie zemnieki.

Citu pilsoņu grupu veidoja amatnieki un tirgotāji, savu

uzplaukumu un nozīmību tie piedzīvoja līdz ar polišu attīstību.

Vēlākajos gados tirgotāji, amatnieki, tajā skaitā jaunbagātnieki,

vidējie un sīkie zemnieki, zvejnieki, gani, teti veidoja tautu

dēmosu.

Starp dēmosu un aristokrātiju sākās asi konflikti, kas daudzās

grieķu polisēs izraisīja lielas pārmaiņas

Polises un demokrātija
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Kopumā arhaiskais laikmets iezīmējās gan ar sabiedrības

dzīves uzlabošanos, gan arī ar iekšzemes konfliktiem, kur

sabiedrība piedzīvoja nozīmīgu reorganizāciju.

Nākamais grieķu vēstures periods – helēnisma laikmets (4.gs.

30. gadi – 1.gs. 30. gadi p.m.ē.) bija jauna fāze grieķu

civilizācijas attīstībā, kad tās galvenās sabiedriski politiskās un

kultūras aktivitātes vairs nenoritēja sīkajās grieķu polisās, bet

plašajās helēniskajās.

Izmainījās polisas pilsoņu domāšana, vairāk uzmanība tika

pievērsta uz kopīgām, nevis atšķirīgām lietām.

Helēnisma laikmets iezīmē Maķedonijas Aleksandra Lielā

lielvalsts izveidi. Helēnismu raksturo grieķu kultūras

saplūšanu ar Austrumu kultūru.

Polises un demokrātija
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Helēniskās valsti 3.gs. p.m.ē.
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Atēnu demokrātija
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6-5.gs. p.m.ē. sākumā militāri stiprākā Grieķijas polise bija

Sparta, kur sociālā un valsts iekārta bija stipri atšķirīga. Militāro 

varenību skaidro ar patstāvīgo nepieciešamību turēt bailēs 

nebrīvos iedzīvotājus, kuri nereti mēģināja iekšēji satricināt 

pilsētvalsti.

Sparta
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Spartā vienlaikus bija divi valdnieki, kuri pildīja karavadoņa, 

priestera un daļēji arī tiesneša funkcijas. Tomēr viņu vara bija 

diezgan formālā. 

Varas centrs bija dižciltīgo padomē, kuru veidoja 28 tautas 

sapulcē uz mūžu ievēlēti vīri, ne jaunāki par 60 gadiem, un abi 

valdnieki.

Tomēr augstākā vara piederēja tautas sapulcei, kurā drīkstēja 

piedalīties tikai 30 gadu vecumu sasniegušie spartieši. 

Taču demokrātija Spartā bija ļoti formāla, patiesā valsts iekārta bija 

oligarhija – vara bija koncentrēta nelielas ietekmīgas aristokrātu 

dzimtu rokās.

Sparta
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Audzināšana Spartā
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Audzināšana Spartā
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Pilnīgs pretstats bija cita polise – Atēnas, tās attīstība bija daudz

dinamiskāka, novatoriskāka, kur pastāvēja plašā

demokrātija.

Atēnās valdnieka institūts tika likvidēts. Augstākā vara

piederēja tautas sapulcei, bet jautājumus dienaskārtībai

sagatavoja 500 vīru padome, savukārt tiesu vara piederēja

zvērināto tiesai 6000 vīru padomei.

Tomēr Atēnu un Spartas attiecības sarežģījās, īpaši pēc grieķu-

persiešu kara (6.gs. p.m.ē.), kad Atēnas nostiprināja savu

varenību, izveidojot Atēnu jūras savienību jeb Atēnu lielvalsti

un uzspiežot savu varu sabiedrotajiem.

Atēnas (virtuālā tūre)

https://www.youtube.com/watch?v=rW3RdNC0qfc
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Ap šo laiku Grieķijā pastāvēja divas lielas un stipras savienības: 

Peloponēsas savienība ar Spartu priekšgalā un Pirmā Atēnu 

jūras savienība ar Atēnām priekšgalā. 

Grieķija bija sadalīta divās nometnēs, kas neapšaubāmi rezultātā 

nonāca pie sasvstarpējā kara.

Sparta un Atēnas – cīņa par kundzību

Sparta ar Atēnu mērojās spēkiem

Peloponēsas karā 27 gadus ar 

pārtraukumiem (431-404.g. p.m.ē.).

Rezultātā Atēnas zaudēja un bija 

spiestas slēgt miera līgumu, tām 

vajadzēja atzīt Spartas hegemoniju 

(virskundzību) un apvienoties 

Peloponēsas savienībā. 

Tomēr savstarpējie nemieri turpinājās 

vēl ilgi.
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Sengrieķu kolonijas un ietekme (8. - 4.gs. p.m.ē.)
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Ziemeļgrieķijā 4.gs. vidū p.m.ē. bija izveidojusies spēcīga

monarhistiska Maķedonijas valsts. Par Maķedonijas valdnieku

359.g. p.m.ē. kļuva Filips II, kas modernizēja karaspēku,

iekaroja pieeju jūrai un zelta atradnes vietas. Tas kalpoja par

lielvalsts izveides un stiprināšanas faktoriem.

338.g. p.m.ē. Filips II izšķirošā kaujā iekaroja novājināto Grieķiju

un kļuva par tās valdnieku.

Tomēr drīz Filips II mira – viņu nogalina un par valdnieku kļuva viņa

20.gadīgais dēls Aleksandrs, kas bija ģeniāls un izglītots

karavadonis, un vienlaikus nesavaldīgs despots un uzdzīvotājs.

Maķedonija
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Maķedonija

Aleksandrs radīja lielvalsti, kas sastāvēja no pilnīgi atšķirīgām 

zemēm un tautām; tā ietvēra gan Maķedonijas, gan Persijas 

pamatteritoriju, grieķu polisas, Persijas pakļautās zemes (Ēģipte, 

Babilonija, Jaunasīrija) u.c.
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Aleksandra Lielā karagājieni
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Viņa valdīšana aprāvās 33 gadu vecumā (iespējams mira no tīfa 

vai saindēšanās). Pēc Aleksandra Lielā nāves valsts 

sašķēlās vairākas daļās, viņam nebija citu pēcteču kā tikai 

vājprātīgais brālis Filips.

Viņa karavadoņi cīnījās par varu (321-281.g. p.m.ē.). 

Aleksandra Lielā impērijas valstis sauca par hellēniskajām, 

sākot ar 2.gs. vidu p.m.ē., lielāko daļu no tām, ieskaitot Ēģipti,

pakāpeniski iekaroja Romas lielvalsts.

Skats uz mūsdienu Grieķiju (virtuālā tūre)

Aleksandra lielvalsts sabrukums

https://www.airpano.ru/files/Acropolis-Athens-Greece/2-2
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Grieķu mākslā izpaudās arī nacionālais dzīvesveids. Tās mērķi 

bija ne vien estētiski, bet arī politiski: mākslai vajadzēja 

simbolizēt cilvēku lepnumu par savu pilsētu un stiprināt viņu 

kopības apziņu. 

Grieķu māksla

Atēnu Partenons bija templis, 

kurš veltīts dievietei Atēnai –

viņa pārzināja pilsētas 

sabiedrisko dzīvi.

Uzceļot skaistu svētnīcu, ko 

dieviete varētu bieži 

apmeklēt, atēnieši apliecināja 

pieķeršanos savai pilsētai un 

pauda cerības, ka te ilgi 

valdīs labklājība. 
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Lielā grieķu mākslas revolūcija, kas ietvēra dabisko formu un

perspektīvas atklājumu, norisa laikposmā, kas varbūt ir pats

apbrīnojamākais visā cilvēces vēsturē.

Tas ir laikposms, kurā grieķu pilsētu iedzīvotāji sāka apšaubīt

senās tradīcijas un leģendas par dieviem un bez

aizspriedumiem iedziļināties lietu dabā.

Tas ir laikposms, kad radās grieķu zinātne – šā vārda mūsdienu

izpratnē – un filozofija un kad no Dionīsa kulta izveidojās grieķu

teātris.

Tomēr mums nav jāiedomājas, ka tālaika mākslinieki piederēja pie

pilsētu inteliģences aprindām. Bagātnieki, kas pārvaldīja šo

pilsētu dzīvi un brīvo laiku pavadīja tirgus laukumos, nerimtīgi

diskutējot, un varbūt pat dzejnieki un filozofi uz tēlniekiem un

gleznotājiem lielākoties noraudzījās no augšas, kā uz zemākas

kārtas pārstāvjiem.

Grieķu māksla
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Mākslinieki paši ar savām rokām pelnīja sev iztiku, turklāt bieži

vien smagā fiziskā darbā. Netīri, nosvīduši viņi nopūlējās savās

darbnīcās kā vienkārši melnstrādnieki, tāpēc “smalkā”

sabiedrība viņus neuzskatīja par sev līdzīgiem.

Grieķu māksla

Grieķijas mākslā vadošā ir tēlniecība.

Tās galvenie objekti ir kails jauneklis

(kuross), jaunava (kora). Šajos tēlos

mākslinieki centās ielikt antīkās

pasaules priekšstatus par

varonīgo, skaisto, neraugoties uz to,

ka sejas izteiksme palikusi bez

emocionālo iezīmju atspulga.
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Vienlaikus ar arhitektūru klasiskajā laikmetā uzplauka arī tēlniecība.

Tempļos bija nepieciešami dievu tēli, tempļu frīzes, un frontonus

vajadzēja rotāt ar skulpturālām grupām. Tēlniecību senajā

Grieķijā uzskatīja nevis par mākslu, bet gan par amata

prasmi, jo tai esot vajadzīga roku veiklība un zināšanas, nevis

dievu radīta iedvesma.

Par glezniecību arī klasiskajā laikmetā var gūt tikai priekšstatu

no vāžu apgleznojumiem, no pieminējumiem antīko autoru

darbos. 5.-4. gs. p.m.ē darināja sarkanfigūru vāzes, uz kurām

atveidoja gan daudzfigūru kompozīcijas, gan tikai pāris figūru.

Pamazām glezniecībā parādījās perspektīva, gaismas un ēnu

rotaļa, dažādi krāsu toņi. 4.gs. p.m.ē. tika izgudrota jauna

tehnika – gleznojumi uz koka dēlīšiem ar vaska krāsām, kas

bija spilgtas, svaigas un izturīgas.

Grieķu māksla
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Grieķu māksla – statujas
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Grieķu māksla – statujas
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Grieķu māksla – statujas
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Grieķu māksla – statujas
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Grieķu māksla – statujas
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Filosofija ieņēma īpašu lomu Senajā Grieķijā, un tā meklē atbildi

uz to - kas ir gudrība? Kā no mīta pārriet uz logosu (mācību)?

Piemīt jēdzieniskā domāšana, pasaules izziņa, subjekta un objekta

attiecības un formālās loģikas veidošanās. Nostata cilvēku pret

pasauli vai pāri pasaulei, atzīstot to par augstāko vērtību.

Filosofijas pirmsākumi veidojās pirms vairākiem tūkstošiem gadu,

izaugot no mīta, kas ir pasaules redzējums.

Ja mēs redzam koku, mēs distancējam sevi, aplūkot koku. Analizējam. 

Esam ārpus stāvošs. Mītiskā domāšana nav ārpus stāvoša.

Distancēšanās no aplūkojamā priekšmeta iezīmē Rietumu kultūras

ģenerālo ideju. Priekšmets tiek padarīts par izpētes, analīzes,

eksperimenta un galarezultātā arī par pārveidojumu objektu.

Grieķu filosofija
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Grieķiem nozīmīgākie dievi bija Olimpa dievi:

Zevs (visnozīmīgākais dievs un Olimpa valdnieks), 

Poseidons (valdīja pār okeāniem), 

Aīds (valdīja pār pazemi un mirušajiem), 

Atēna (gudrības, mākslas, iekšējā skaistuma, izglītības un kara dieviete), 

Arejs (kara un varoņu dievs), 

Artemīda (medību, dzīvnieku, auglības un šķīstības dieviete),

Hēfaists (uguns, amatnieku un ieroču dievs), 

Apollons (dejas, mūzikas, dziedināšanas, loka šaušanas un saprāta dievs), 

Hermejs (ceļotāju, ganu, mierinājuma dievs, kā arī dievu vēstnesis),

Afrodīte (mīlestības, seksualitātes, ārējā skaistuma un pievilcības dieviete),

Hēra (laulības, ziedojumu un uzticības dieviete), 

Hestija (māju, ģimenes un pavarda dieviete), 

Dēmetra (zemes, ziedu un augu, pārtikas, laulības saglabāšanas un zemkopības  

dieviete), 

Dionīss (vīna un seksualitātes dievs).

Grieķu dievības
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Grieķu dievības
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Būtiskākais filosofijā:

1) Nav refleksijas (domāšana par domāšanu), kā arī neapšauba 

savu redzēto, sajusto.

2) Senajam cilvēkam domāšana ir neapzināta rīcība.

3) Pats redzējums kļūst par vienīgo realitāti, fantāzija (kaut 

neapzināta) kļūst reāla.

4) Senais cilvēks neredz atšķirību starp dzīvo un nedzīvo dabu. 

Viss ir dzīvs.

Grieķu filosofija
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Pāreju no mīta uz logosu iezīmē atšķirība starp mīta stāstošo 

formu un stingi argumentēto veidu logosa gadījumā.

Zināšanas jāmeklē pie tiem, kuri argumentē ar pierādījumiem. /Aristotelis/

Grieķu filosofija
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Senās Grieķijas antīko filosofiju raksturo:

1) Filosofam ir dota nevis gudrība, bet gan ceļš uz to.

2) Filosofija ir ceļš no nezināšanas uz apskaidrību, pie tam šim

ceļam nekad nepienāks gals.

3) Filosofija ir jaunas sapratnes, atteikšanās no saprastā, lai iegūtu

jaunu izpratni.

4) Filosofija vienmēr ir topoša.

5) Filosofija nodarbojas ar esamību, bet ne viss, kas mums rādās ir

esamība. Lielākoties mums rādās šķietamība.

6) Filosofija meklē vispārīgo.

7) Filosofisks ir tas, kurš mīl gudrību, bet mīlēt nozīmē būt

atbilstīgam, runāt tā, kā runā logoss. Filozofisks stāvoklis.

Grieķu filosofija
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Senās Grieķijas antīko filosofiju raksturo:

8) Filosofija kā domu stāvokļa radīšana mākslai. Filosofiskā

domāšana norisinās tad, kad doma ir nonākusi noteiktā stāvoklī,

kas atšķiras no ikdienas sadzīviskā domāšanas. Filosofiskā

domāšana neaplūko īstenības faktus. Filosofiskā doma pastāv kā

akts, notikums, pārdzīvojums. Filosofiskā domāšana ir doma par

domu. Lai realizētos doma, ir vajadzīgs sasprindzinājums. Māka

iegūt šo sasprindzinājumu ir tas pats, kas māka nonākt domas

stāvoklī. Šāda māka visu dzīvo būtņu vidū piemīt tikai cilvēkam un

tikai izglītotam, garīgi trenētam un ieinteresētam cilvēkam.

Dabiskā ceļā, bez piepūles filozofiskās domas stāvokli iegūt nav

iespējams.

9) Domāšana par domāšanu – refleksija. Raksturīgs tikai rietumu

kultūrai. Pašapziņa.

Grieķu filosofija
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Septiņi pasaules brīnumi (virtuālā tūre)

https://www.youtube.com/watch?v=dHqxmvx5yy4
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Veiksmi ieskaites darbā!


