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Romas vēstures iedalījums...

• Valdnieku laikmets (kopš pilsētas dibināšanas līdz

valdnieka padzīšanas un aristokrātiskas republikas

nodibināšanai 510.g.p.m.ē.)

• Agrā republika (no 510.g.p.m.ē. līdz lielajām pārmaiņām

sociālā jomā 2.gs. 30.gados p.m.ē.)

• Vēlā republika (2.gs.30.gadien p.m.ē. līdz 30.g.p.m.ē., kas

raksturojas ar Romas pilsētvalsts un republikas struktūru krīzi,

kad arī beidza pastāvēt republika)

• Romas impērija jeb ķeizarvalsts (no 30.g.p.m.ē. līdz

476.g.m.ē., kad beidza pastāvēt Rietumromas impērija, bet

Austrumromas impērija turpināja pastāvēt līdz pat 1453.g. kā

Bizantijas impērija.
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Romas pirmsākumi...

Roma atradās Apenīnu pussalā, kur bija ļoti laba un atbilstoša

ģeogrāfiskā vide – auglīgi līdzenumi, auglīga augsne, silts

klimats un pietiekams nokrišņu daudzums, kas veicināja

zemkopības attīstību.

Senās Romas iedzīvotāju sastāvs bija ļoti raibs, kas vēlāk

kalpoja par iemeslu vairākiem kariem. Romas civilizācijas

veidojas vairāku kultūru ietekmē – neindoeiropiešu tautas, galli,

ķelti, feniķieši, etruski, grieķi.

Romas pirmsākumi meklējami ap 7./6.gs. mijā p.m.ē., kad

dažas ciltis nonāca etrusku kundzībā, un tad Roma kļuva par

pilsētu, kur vienīgais valdnieks bija etrusku pārstāvis, kurš

veicināja ārējās tirdzniecības attīstību ar Kartāgu, Sicīliju un

Dienviditāliju.
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Etruski...

Etruski bija stipra, augstas kultūras tauta, organizēta

pilsētvalstīs, kur augstākā vara sākotnēji piederēja

valdniekam. Tomēr 5.gs. beigās p.m.ē. aristokrātija gāza

valdnieku un pilsētu pārvaldīja dižciltīgas amatpersonas un

padome – senāts, kurš ar laiku kļuva ietekmīgāks.

Vairāki savstarpēji kari mazināja etrusku kundzību un

ietekmi, tomēr etrusku devums bija pamats ceļā Romas

diženumu.
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Etrusku & Krētu-Mikēnu civilizācijas...

Savukārt etrusku civilizācijai bija daudz kas kopīgs ar krētu-

mikēnu civilizāciju, tāpēc ir skaidrojams, kāpēc grieķiem un 

romiešiem ir tik daudz kopīga.

Etrusku daba un klimats

1) Auglīga augsne

2) Derīgie izrakteņi

Kopīgs ar krētu-mikēnu civilizāciju: 

1) Silts klimats

2) Jūras civilizācija

3) Derīgie izrakteņi
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Etrusku & Krētu-Mikēnu civilizācijas...

Nodarbošanās

Lopkopība

Zemkopība

Tirdzniecība

Metalurģija

Amatniecība

Kuģniecība
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Etrusku & Krētu-Mikēnu civilizācijas...

Kopīgs sociālā struktūrā

1) Šķiru sabiedrība

Etrusku valdnieks & reliģija

1) Valdnieks komandē karaspēku, spriež tiesu, veic kulta 

darbības.

2) Mirušo kultā pastāvēja kremēšana, ziedošanas rituāli, 

zīlēšana u.tml.

Kopīgs ar krētu-mikēnu civilizāciju

1) Valdnieka funkcijas un vara

2) Mirušo kults (sarkofāgi)
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Etrusku & Krētu-Mikēnu civilizācijas...

Etrusku māksla

Kopīgs ar krētu-mikēnu civilizāciju mākslā

• Freskas
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Etrusku & Krētu-Mikēnu civilizācijas...

Etrusku tehniskie sasniegumi

Kopīgs ar krētu-mikēnu civilizāciju mākslā

1) Ūdensvads

2) Kanalizācija
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Romas ceļš no pilsētvalsts līdz pasaules valstij...

Saskaņā ar romiešu mitoloģiju Romas pilsētu dibinājuši Romuls 

un Rems, tomēr vēsturnieku viens no uzskatiem ir tāds, ka 

Romas nosaukums cēlies no etrusku dižciltīgās dzimtas Rumas 

vārda.

Romieši savu valsti sauca par republiku, ar to saprotot valsti 

kā visas tautas lietu.
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Romas politiskā struktūra...

Romiešu pārvalde bija ļoti līdzīga grieķu. Amatpersonām

piederēja izpildvara, padomei – padomdevēja vara un tautai

piederēja suverēna vara (tāds, kam valstī pieder augstākā vara).

Amatpersonas ievēlēja tautas sapulcē uz vienu gadu, un

vienu amatu vienlaikus ieņēma divas vai vairākas

amatpersonas, tādējādi kontrolējot viens otru. Par savu darbu

amatpersonas algu nesaņēma un viņus nevarēja pārvēlēt

vairakkārt.

Senāta locekļus, 300 vīrus, iecēla uz mūžu, senāts pārvaldīja

valsti un ļoti bīstamās situācijās iecēla diktatoru (amatpersona,

kuras rokās bija visa vara valstī), kuram tika piešķirtas pilnvaras

militārajā un civilajā jomā, bet varu piešķīra neilgāk kā uz

sešiem mēnešiem.
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Romas politiskā struktūra...

Augstākā vara piederēja tautas sapulcei, tomēr tās

kompetence bija stipri ierobežota - ikgadējo amatpersonu

apstiprināšana, likumu apstiprināšana, kara un miera jautājuma

izlemšana.

Romas republikas iekšpolitiku raksturo smagie sociālie konflikti,

bet ārpolitikā - kari Itālijā. Tā bija Romas vēlme nostiprināt savu

kundzību Vidusjūras reģionā, taču galvenais pretinieks bija

Kartāga, kur dzīvoja bagātie feniķieši. Vēsture šos karus pazīst

kā Pūniešu kari (264.g.p.m.ē. – 146.g.p.m.ē.), īpaši smagi bija

pirmie divi kari, kur sīvākais pretinieks bija Kartāgas valdnieks

Hannibals.
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Romas ceļš no pilsētvalsts līdz pasaules valstij...

Pūniešu kara rezultātā Roma paplašināja savas teritorijas

un ietekmes sfēras, kā arī ar koloniju (atņemtajās zemēs

romieši veidoja savu pilsoņu koloniju tīklu) starpniecību ieguva

pieeju derīgajiem izrakteņiem, auglīgām zemēm.

Tāpat Roma vairoja savas bagātības, jo zaudētāji maksāja

Romai lielas kontribūcijas (kara laikā piespiedu nodevas, ko

uzliek okupētās teritorijas iedzīvotājiem).

Roma kļuva par bagātu lielvalsti ar spēcīgu floti un labiem

karavīriem. Pēc uzvaras Kartāgā Roma sāk karot Austrumos un

jau 197.g.p.m.ē. romieši uzvarēja maķedoniešus un vēlāk arī

grieķus.
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Romas impērija un tās kaimiņi 2.gadsimtā...



Page  16

Romas ceļš no pilsētvalsts līdz pasaules valstij...

2.gs. sākumā p.m.ē. romieši pakļāva Pergramas valsti

Mazāzijā. Romiešu pakļautās zemes vairoja Romas bagātību.

Romiešu intereses pakļautajās zemēs, kurus sauca par

provincēm, bija resursi. Okupētajās zemēs bija savi

pārvaldnieki, kuri pildīja augstāko militāro un civilo varu,

rūpējās par mieru, drošību un sekmīgo nodokļu iekasēšanu.

Dažos gadsimtos Roma, no 150 km2 lielas pilsētvalsts, bija

izaugusi par pasaules lielvalsts un galveno spēku visā

Vidusjūras reģionā.
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Romas sabiedrība un saimniekošana...

Romieši bija zemkopju tauta, kur valdošo slāni veidoja

dižciltīgie – patricieši, kuri ieņēma visus valsts pārvaldes

vadošos amatus.

Iedzīvotāju lielāko daļu veidoja brīvā nedižciltīgā tauta –

plebeji, galvenokārt zemnieki un tai skaitā arī amatnieki un

tirgotāji. Plebejiem sākotnēji nebija nekādu tiesību.

Romas iedzīvotāji, atkarībā no mantiskā stāvokļa, tika iedalīti

sešās kategorijās, kur visnabadzīgāko slāni sauca par

proletāriešiem.
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Romas sabiedrība un saimniekošana...

Ar laiku saasinājās konflikti starp aristokrātiju un plebejiem.

Šajā laikā notika romiešu sabiedrības pārorganizēšanās.

Konflikti beidzās ar kompromisiem, pakāpeniski izlīdzinot

politiskās tiesības un sadalot varu.

Plebeji drīkstēja precēties ar patriciešu pārstāvjiem, tādējādi

veidojot jaunu politisko eliti – nobiļi (patriciešu un plebeju

aristokrātijas pārstāvji, kuri ieņēma augstākos valsts amatus),

kas kļuva par noslēgtu grupu.
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Romas sabiedrība un saimniekošana...

Zemnieciskā dzīvesveidā romietis saskatīja tikumības

pamatus. Līdz ar teritorijas palielināšanos, karu rezultātā, tika

radītas iespējas aktīvai tirdzniecībai, uzņēmējdarbībai, naudas

operācijām u.tml. Šīs sfēras pārņēma cits sabiedrības slānis –

veidojās otrā ekonomiski varenā pilsoņu kārta – jātnieki.

Savukārt verdzība pastāvēja jau no valdnieku laika, kara gaitā

vergu skaits bija sasniedz 1/3 no kopējā iedzīvotāju skaita.

Sliktā izturēšanās pret vergiem veicināja trīs organizētās vergu

sacelšanās, kas beigās izrādījās bez vērā ņemamiem

rezultātiem.
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Romas sabiedrība un saimniekošana...

2.gs. vidū p.m.ē. sīkās un vidējās zemnieku saimniecības

sāka piedzīvot dziļu krīzi. Tās pamatā bija elementārs cilvēku

(vīriešu) trūkums, jo tie tika sūtīti karā. Zemnieku nonākšana

nabadzībā veicināja valsts krīzi, trūka pārtikas un auga sociālā

neapmierinātība.

Lai atrisinātu situāciju Romā, tika īstenota agrārā brāļu Grakhu

(Tiberijs un Gajs) reforma, kuras mērķis bija atjaunot vidējo

zemnieku slāni, kas spētu dot karotspējīgus karavīrus. Tās

uzdevums bija atgūt no privātpersonām izrentētās valsts zemes

un sadalīt to bezzemniekiem.
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Romas sabiedrība un saimniekošana...

Romas republikas sabiedrībā par svarīgāko sociālo vienību

uzskatīja famīliju – ģimenes galvu, viņa sievu un bērnus.

Famīlijas galvenā sabiedriskā funkcija bija radīt likumīgus

bērnus. Sabiedrībā pastāvēja patriarhālā forma.

Slēdzot laulības, tika ņemts vērā politisks aprēķins,

ģimenes gods, materiālie apsvērumi, turpretim mīlestībai,

savstarpējai patikai, raksturu saderībai bija pakārtota nozīme.

Romas republikas norieta laikā ģimenes institūts bija manāmi

morāli iedragāts.



Page  23

Romas sabiedrība un saimniekošana...

Audzināšana un izglītība kļuva pieejamāka un stabila tikai

3.gs. vidū p.m.ē., kad Romā sāka strādāt grieķu skolotāji,

izveidojot privātskolas. Pēc Pūniešu kara, nonākot ciešākā

saskarsmē ar grieķu kultūru, romieši sāka tajā saskatīt daudz

pieņemamā un nepieciešamā.

Izglītība kļuva daudzpakāpju, kas pamatā veidojās no

septiņām „brīvām mākslām”, kas piemērotas brīvam

cilvēkam. Mācības bija: gramatika, dialektika, retorika,

aritmētika, ģeometrija, astronomija un mūzika.

Romiešiem bija lieli svētku svinētāji, gadā bija septiņi plaši,

visas tautas svētki, kas kopumā ilga 66 dienas, bet vēlāk pat 80

dienas. Nozīmīgu vietu ieņēma gladiatoru cīņas.
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Senās Romas un Romas republikas mitoloģija...

Romiešu reliģiskos uzskatus raksturo to mainība un attīstība.

Senākie priekšstati, kas attiecas uz Romas pilsētas dibināšanas

periodu, līdzinās daudzu citu primitīvo tautu priekšstatiem.

Šajā senākajā posmā sastopami totēmisma un fetišisma

elementi. Totēmiskie dzīvnieki, kā dzenis, ērglis, vilks, uzskatīti

par svētiem, akcentējot to saikni ar cilvēku dzimumu.

Romiešiem apkārtējā daba bija pilna dievību. Dievu skaits bija

ļoti liels - vairāki desmitu tūkstošu, un katrs pārstāvēja kādu

cilvēka dzīvē nozīmīgu brīdi: piedzimšanu, pirmo vārdu, pirmo

zobu, pirmo patstāvīgo soli, pirmo arumu, sējumu, pļāvumu,

labības uzglabāšanu klētī un iznešanu no tās utt.



Page  25

Senās Romas un Romas republikas mitoloģija...

Dievības romiešiem atklājās caur konkrētiem dzīves

notikumiem, izredzētiem (dieva sūtītiem) cilvēkiem vai pat

valsti. Tas ir viens no būtiskajiem iemesliem, kādēļ līdz grieķu

ietekmes pieaugumam, romiešiem nav savu dievu

skulpturālu atveidojumu. Dievu izskats viņiem vienkārši nebija

svarīgs.

Romieši lielā mērā pievērsās zīlēšanai, un ar to varēja

nodarboties jebkurš. Zīlēšana notika visdažādākajos veidos: pēc

tā, kā vistas knābā graudus, pēc putnu lidojuma, pēc nokautu

dzīvnieku iekšām, pēc dabas parādībām un pat pēc kroplu

bērnu dzimšanas. Neviens nozīmīgs lēmums pat valstiskā

mērogā netika pieņemts, nenoskaidrojot, ko rāda likteņa

zīmes.
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Senās Romas un Romas republikas mitoloģija...

Liela uzmanība tika pievērsta laru kultam, kas bija saistīts ar

cieņas apliecināšanu mirušo dzimtas locekļu gariem (šis

paradums tika pārņemts no etruskiem). Īpašā vietā larārijā tika

uzglabātas pēcnāves maskas. Svētku reizēs piederīgie tās

nesa rituālos gājienos, ņēma līdzi uz viesībām, pat

karagājienos, jo uzskatīja, ka tie spēj pasargāt dzimtu un

nodrošināt tai veiksmi visdažādākajās sabiedriskajās norisēs.

Tāpat ļoti sens Romas kultūrā bija arī Vestas kults. Tas bija

nozīmīgs visai valstij, tāpēc atradās foruma laukumā. Vestas

templis, kura centrā dega svētā uguns, bija vienīgais, kuru

apkalpoja priesterienes. To galvenais uzdevums bija raudzīties,

lai nenodziest svētā uguns, jo šāda zīme vēstītu ļaunu visai

valstij.
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Senās Romas un Romas republikas mitoloģija...

Vislielāko ietekmi, sākot ar 3.gs.p.m.ē., atstāja grieķu reliģija.

Romiešu reliģijā (republikas laikā) notika dievu

antropomorfizācija (padarīja tos cilvēcīgus) un dievu

pasaules sakārtošana pēc grieķu dievības parauga. To noteica

līdzīgās funkcijas un ietekmes sfēra. Grieķu olimpa valdniekam

Zevam atbilda romiešu Jupiters, bet viņa sievai Hērai - Jūnona.

Atēna romiešiem kļuva par Minervu, Afrodīte - par Veneru,

uzvaru nesošā Nike tika identificēta ar Viktoriju.

Reliģisko dzīvi uzraudzīja priesteru kolēģijas, kur galvenā

bija pontifiku kolēģija, kura uzraudzīja, lai visi rituāli notiktu

saskaņā ar priekšrakstiem.

Bez valsts kultiem pastāvēja arī mājas kulti, tajos galvenokārt

pielūdza bezpersoniskas mājas dievības.
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Senās Romas un Romas republikas mitoloģija...

http://www.crystalinks.com/greekgods.html
http://www.crystalinks.com/greekgods.html
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Romas republikas filozofija...

Romas filozofija ir spilgts piemērs tam, kā laikmeta krīze

ietekmē sabiedrības filozofisko domu un pasaules uztveri.

Tas ir izmisīgs mēģinājums meklēt atbildes uz jautājumu - kā

saglabāt savu iekšējo brīvību un neatkarību apstākļos, kad

valstī valda despotisms, cietsirdība un patvaļa, ignorējot visas

cilvēka dabiskās tiesības?

2.gs. p.m.ē. Romā populārs bija stoicisms, kuru aizsākumi

meklējami vēl Senajā Grieķijā: „cilvēks - viens no dievišķās

elpas apdvestās dabas radījumiem - filozofu uztverē bija

apveltīts ar spēju rast pats sevī ceļu uz dievišķo gudrību.”

Vēlāk par ar mācības galvenajiem 

teorētiķiem nu jau Romas impērijā 

kļuva filozofs - rakstnieks Seneka, 

brīvlaistais vergs Epiktēts un 

imperators Marks Aurēlijs. 
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Romas republikas arhitektūra… (virtuālā tūre)

Viens no izcilākajiem arhitektūras celtņu tipiem bija akvedukts.

Pirmo no tiem uzbūvēja Apijs Klaudijs 312.g. p.m.ē. Tas stiepās

vairāk nekā 16 km garumā un piegādāja Romai ūdeni no

attāliem kalnu strautiem un upītēm.

Ļoti populāras bija termas – sabiedriskās pirtis, kas radās no

peldvietām. Romā tās parādījās 3.gs. p.m.ē. , uz tām romieši

devās katru dienu. Šajās pirtīs, kuras apmeklēja desmitiem

tūkstošu cilvēku (sabiedriskās pirtis bija pieejamas visiem,

bez izņēmuma un bija bezmaksas), it kā izzuda sociālās

atšķirības starp cilvēkiem, valdīja doma par pilsoņu

viendabīgumu, vienlīdzību. Termās pastaigājās, lasīja,

sarunājās, tās bija fiziskās kultūras un miesiskās higiēnas

centri.

https://vimeo.com/32038695
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Romas panteons...
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Romas panteons...
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Romas panteons...
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Romas Kolizeja celtniecība...
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Romas Kolizeja celtniecība...
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Romas Kolizeja celtniecība...
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Romas Kolizeja celtniecība...
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Romas Kolizeja celtniecība...
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Romas Kolizeja celtniecība...
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Romas Kolizeja dažādā laikā...
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Ulpija 

bazilika

Trajāna 

forums

Jūlija 

Cēzara 

forums

Nervas 

forums

Trajāna 

tirgus

Augsta 

forums

Vespasiāna 

forums

Romas apbūves blīvums...
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1
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1.Tabulārijs; 2. Saturna templis; 3. Jūlija bazilika; 4. Septīma Severīna arka; 

5.  6. Vespasiāna templis; 7.  ; 8.  ;  9.  Vestas templis; 10.

No visām pusēm centrālo laukumu ieskāva visdažādākās celtnes. Te 

it kā vienotā veselumā saplūda ikdienišķā, sabiedriski valstiskā dzīve 

un reliģija. Tas viss radīja atbalsi arī arhitektūrā. 

Romas foruma laukums...
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1

2

3

4
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6

7

8

Romas Forums

1. Jupitera templis Kapitolija kalnā 2. Jūlija bazilika 3. Saturna templis 4.Tribīne 5. 

Vespasiāna templis 6. Tabulārijs 7. Temple of Concord 8.Septīma Severīna arka



Page  45

Speciālas teātrim domātas 

ēkas Romā parādījās tikai 

1.gs. p.m.ē. vidū. 

Teātra ēku arhitektūrā tika 

sakausēti gan grieķu, gan 

romiešu būvnieciskie 

principi. Romiešu teātri 

pretēji grieķu teātriem tika 

būvēti līdzenā vietā, to 

pieļāva arkveida 

konstrukciju izmantojums. 

Romiešu teātrim parasti 

bija pusapļa forma.

Romiešu teātris...
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Romiešu teātra drupas...
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Romas republikas noriets...

Iekarojumu rezultātā Romas kādreizējais pilsētvalsts

pārvaldes modelis vairs nestrādāja un izrādījās

nepiemērots republikai.

Republikas pastāvēšanas beigās tika likvidēts

senāta varas monopols un sāka veidoties jauna

diktatūra.

Romiešiem notika vērtību orientācijas maiņa,

tagad par aktualitāti kalpoja vara, bagātība un bauda.

Ap 105.g. p.m.ē. kara vadonis Gaijs Marijs izveidoja

profesionālo karaspēku, kas pirmo reizi Romas

vēsturē tika rekrutēts (uzņemt militārā dienestā) no

brīvprātīgiem pilsoņiem neatkarīgi no mantiskā

stāvokļa.
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Gaija Marija profesionālais karaspēks...
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Romas republikas noriets...

Karavīri tika labi apmācīti un pakļāvās stingrai disciplīnai.

Par karavīriem dienestā un pēc tam gādāja karavadonis –

pavēlnieks, tas vēl spēcīgāk solidarizē armijas vienības.

Karavadoņu loma palielinājās, un to ietekme politikā pieauga, jo

viņu rīcībā bija paklausīgs karaspēks, ieskaitot arī veterānus, tas

savukārt radīja varas disbalanci un noveda Romu pie

iekšpolitiskiem konfliktiem.

Romas republikas pastāvēšanas beigās bija trīs lieli pilsoņu

kara posmi, kas noslēdzās ar republikas bojāeju, un, sākot no

27.g. p.m.ē., Roma veidojas par milzīgu monarhistisku valsti –

Romas impēriju. Vārds „imperators” sākotnēji bija valdnieka

goda tituls, bet ar laiku tas simbolizēja vienpersonisko

valdīšanu.



Page  50

Romas republikas noriets...

Ievērojamie valstsvīri tolaik (60.gados p.m.ē.) bija:

Gnejs 

Pompejs
Marks Licinijs 

Krass

Marks Tulijs 

Cicerons

Gaijs Jūlijs 

Cēzars
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Gaijs Jūlijs Cēzars...

Labi izglītots, 

diplomātisks, gudrs 

politiķis ar labu reputāciju 

un cēlies no dižciltīgo 

ģimenes. Viņš iemantoja 

sabiedrības uzticību, kā 

arī  Cēzaram piemīta 

spožs karavadoņa talants.

Izveidoja pirmo 

triumvirātu (trīs vīru 

komisija, ko izveidoja 

dažādu pārvaldes 

uzdevumu veikšanai), kas 

bija ceļš uz absolūto varu.
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Romas republikas noriets...

Cēzars kļuva par reālo valdnieku un noteicēju, faktiski

apejot senātu, kas pildīja nu jau formālos jautājumus. Cēzars

kļuva arī varaskārs, slavaskārs, augstprātīgs un neiecietīgs.

Senāts piešķīra viņam titulu „diktators uz mūžu”.

Tomēr jāatzīst, ka Cēzaram bija lieli panākumi valsts

sakārtošanā sociālā, ekonomiskā, likumdošanas un militārā

jomā. Bet Cēzara vienpersoniskais diktāts nepatika arī

viņa līdzgaitniekiem, opozīcija auga un 44.g. 15.martā

p.m.ē. viņu nogalināja sazvērnieku grupa, kas visticamāk

rīkojās aiz bailēm par Cēzara nākotnes nodomiem un

ietekmes paplašināšanos.
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Ģermāņu tautas...
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Romas republikas noriets...

Pēc Cēzara nāves Romā vēl ilgi turpinās juku laiki un kari,

galvenokārt starp Marku Antoniju, kas bija viens no labākiem

Cēzara karavadoņiem (83. – 30.g.p.m.ē.) un Gaju Oktaviānu,

kas bija Cēzara māsas mazdēls (63. – 14.g.p.m.ē.).

Rezultātā Antonijs zaudēja izšķirošā kaujā pret Oktaviānu un

kopā ar savu mīļoto, Ēģiptes valdnieci Kleopatru, izdarīja

pašnāvību. Romas republika beidza pastāvēt.

Oktaviāns iegāja vēsturē kā miera nesējs, atpestītājs, jaunā

laika dibinātājs, kas pārtrauca pilsoņa karus pēc tam, kad

ieņēma Aleksandriju.



Page  55

Romas republikas noriets...

Oktaviāns paplašināja Romas robežas, padarot to par

impēriju, kuras dabiskās robežas Eiropā bija Reinas un

Donovas upes, bet Āzijā – Eifrata. Oktaviāna vara bija

praktiski neierobežota, bet pastāvēja senāts.

Vēsturē šo valdīšanas laiku sauc par principiātu, kas bija

slēpta vienpersoniska valdīšana. Oktaviāns turpināja radīt

tēlu, ka darbojas saskaņā ar likumiem un tautas gribu.

Augusts Oktaviāns („Augusts” ir prievārds, kuru Oktaviānam

piešķīra Senāts 27.g.p.m.ē. tas nozīmēja „cildenais”,

„majestātiskais”) veica administratīvās un militārās reformas,

veidojot stipru centralizētu varu. Tāpat tika veicināta

romanizācija, izņemot grieķus, – cilvēku pielāgošanās

romiešu dzīvesveidam, kas veicināja impērijas iekšējo

nostiprināšanos.
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Romas impērijas sabrukums...

Roma sasniedz savu diženumu, 1.-2.gs. tās teritorija

aizņēma 3,5 milj. km2, un robežu kopgarums sasniedza

15 000 km. Kopā bija aptuveni 50-70 milj. iedzīvotāju. Tomēr

Romas impēriju arvien vairāk sāka satricināt iebrukuma

draudi.

Būtiskākās problēmas Romas impērijā:

1) Ārpolitikā – barbaru – ģermāņu iebrukumi no R un

Jaunpersijas izvirzītās pretenzijas uz Romas austrumu

provincēm.

2) Iekšpolitikā – sacelšanās, provinču atdalīšanas tieksmes,

imperatora varas krīze, cīņa par troni, saimnieciskas

grūtības un sabiedrības krasa noslāņošanās.
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Romas impērijas sabrukums...

Impēriju vājināja iekšējie nemieri, piemēram, jūdu

sacelšanās (60.-70.g. un 132.-135.g.), bet 3.g.s Roma

zaudēja ietekmīgu daļu no savām austrumu teritorijām,

kur bija nozīmīgi tirdzniecības centri.

Imperatora vara manāmi mazinājās, nepilnajā gadsimtā

(192.-284.g.) nomainījās 32 imperatori, šī nomaiņa reti kad

notika mierīgi, valdīja dižciltīgo patvaļa, „karavīru

imperatoru” laiks, Senāta nozīme bija gandrīz zudusi.

Vairs nepietika spēku, lai atvairīt ārējos uzbrukumus,

saglabātu drošību un kārtību. Arvien plašāk pieauga

sociālā krīze, panīkums, naudas vērtības devalvācija.

Notika sabiedrības noslāņošanās, palielinājās plaisa starp

bagātiem un nabagiem, trūka vidusslāņa.
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Romas impērijas sabrukums...

Krīze skāra garīgo sfēru, cilvēki bija noguruši, gaidīja savu

mesiju.

Romā 3.gs. nostiprinājās absolūtā monarhija, kura

vainagojas ar despotismu un teokrātiju Romas

austrumos (valsts vara pieder garīdzniecībai), šādu

pārvaldes formu sauca par dominātu.

Vēlās impērijas laikā (4.gs.) valdnieka vara balstījās vien

uz militāro varu, Rietumroma lēnām gāja bojā. Ar laiku valsti

pārvaldīja nepilngadīgie valdnieki, kuru vietā visu lēma

galms. Pazuda pilsoņu priekšstati par valsti, pazuda

ideoloģija.
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Romas impērijas sabrukums...

Ceļā uz impērijas sabrukumu

1) 410.g. vestgoti, kas bija barbaru ciltis, ieņēma Romas

pilsētas un karavīriem bija atļauts laupīt un postīt 3 dienas.

Rezultātā Romas leģionāriem vajadzēja pamest rietumu

robežas pār kurām sāk nākt ģermāņi, franki u.c. barbaru

ciltis.

2) Vandāļu iebrukums 455.g., kas beidzās ar 14 dienu ilgo

nežēlīgo pilsētu izlaupīšanu.

3) Huņņu iebrukums 5.gs. sākumā, kas tika atvairīts, bet no

varenās impērijas nekas daudz nebija palicis un 476.g. tika

gāzts pēdējais Rietumromas sešgadīgais imperators

Romuls.

Savukārt Austrumromas impērija, kā Bizantijas impērija, 

pastāvēja vēl ilgāk par gadu tūkstoti.
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Nobeigumā...

Veiksmi 

ieskaites darbā!


