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Saskaņā ar Eiropas vēstures pieņemto dalījumu, aptuveni 1000

gadu ilgo posmu – no 5./6. gs. mijas līdz 15./16.gs. mijai

pieņemts saukt par viduslaikiem. Viduslaiku sākumu vai beigas

nav iespējams datēt ar kādu noteiktu gadskaitli, drīzāk būtu jārunā

par kādu notikumu.

Piemēram, par viduslaiku sākumu varētu uzskatīt gan Rietumromas 

impērijas bojāeju, gan Lielās tautas staigāšanu utt., bet par 

viduslaiku beigām varētu uzskatīt Amerikas atklāšanu vai 

reformācijas sākumu u.tml. Savukārt apskatot tagadējās Latvijas 

viduslaiku vēsturi par pamatu pieņem Indriķa un Atskaņu hronikas 

rašanos 11.gs.

Par viduslaiku periodizāciju
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Sākoties viduslaikiem, Eiropa sāka veidoties kā savdabīga

vēsturiski kulturālā vienība. Viduslaikos apvienojās un atkal

izvirzās Eiropas monarhistiskās impērijas, veidojās juridiskās

attiecības starp senjoriem un vasaļiem, attīstās tirdzniecība,

amatniecība un lauksaimniecība.

Viduslaiku Eiropu raksturo kristietības nostiprināšanās, arī krusta

kari, bruņniecības uzplaukums un pirmo universitāšu

dibināšana.

Tika izgudrotas šķēres, pulkstenis, grāmatu iespiešana, logu stikls, 

šaujamieroči u.c. Viduslaikos tika uzrakstīti pirmie lietišķie raksti, 

teorētiskie darbi ķīmijā, matemātikā, mehānikā, medicīnā, 

parādījās pirmās enciklopēdijas, radās domas par cilvēku 

līdztiesību u.tml.

Par viduslaiku periodizāciju
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Agrie viduslaiki (5.-11.gs.)

Sintezējoties barbaru valstīm un sabrukušās Romas iedzīvotājiem,

radās pamati jaunai sabiedrībai un Bizantijas valstij, kurā savu

nozīmi nezaudēja Romas tradīcijas, antīkā verdzība un kristietība.

Agrajos viduslaikos nozīmīgu vietu ieņēma kristīgā baznīca un visas

no tā izrietošas sekas.

Attīstītie jeb ziedošie viduslaiki (11.-13.gs.)

To raksturo saimnieciskās attīstības ceļu un tempu atšķirības

dažādos Eiropas reģionos. Noformējās galvenās sabiedrības

kārtas: garīdzniecība, bruņniecība un zemniecība. Parādās pilsētu

kultūra.

Vēlie viduslaiki (14.-15.gs.)

Sāka veidoties nacionālās valstis, politiskās sistēma un arvien

pieaug baznīcas loma un ietekme laicīgā varā.

Viduslaiku iedalījums
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Barbaru tradīcijas

Antīkā laika sasniegumi un vērtības

Kristietība

Viduslaiku veidošanās
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Eiropa 500.g.
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Eiropa valstis un tautas 6.gadsimtā...
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Reliģija sāka burtiski apaugt ar ietekmi uz laicīgo varu,

pateicoties kristietības straujai izplatībai. To panākumu pamatā bija

baznīcas efektīvā pārvalde un sabiedrības aizspriedumainā

domāšana.

Austrumromas impērijā attiecības starp laicīgo un garīgo varu

turpinājās veidoties saskaņā ar imperatora Konstantīna I

iedibinātiem principiem, t.i., viss ir imperatora rokās, kas ir Dieva

vietnieks uz zemes.

Eiropas rietumos viss veidojas nedaudz citādāk. 5.gs. beigās

pāvests Gelāsijs I formulēja mācību par divām varām – laicīgo un

garīgo.

Austrumu un rietumu baznīca formāli reliģisko uzskatu dažādības

dēļ, kas patiesībā bija cīņa par ietekmi, sašķēlās – Lielā shizma.

Viduslaiku reliģija
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Viduslaiku Eiropā ģeogrāfiskā vide noteica cilvēku dzīvesveidu,

saimniecisko darbību. Laika posmā 8.-13.gs klimats kļuva siltāks,

kas sekmēja lauksaimniecības attīstību un līdz ar to iespaidoja

iedzīvotāju blīvumu, darba rīku attīstību, savukārt vēlāk klimats

kļuva vēsāks, kas arvien prasīja cilvēku pielāgošanos.

Ģeogrāfiskā atrašanās noteica pilsētu izaugsmi (osta, nozīmīgi

ceļi utt.).

Klimatisko svārstību rezultātā notika iedzīvotāju skaita

nevienmērīgas izmaiņas, demogrāfisko krīzi iespaidoja mēris,

dzīvesveids, slimību izplatīšanos. Visnežēlīgākā bija mēra

epidēmija 1347.-1351.g., ko dēvēja par „melno nāvi”, jo tajā

dzīvību zaudēja vismaz puse eiropiešu.

Arī cilvēka mūžs bija salīdzinoši īss, piemēram, vīriešiem – vidēji

40 gadi, sievietēm – 30-35 gadi.

Viduslaiku vide
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Migrācija izraisīja pretrunīgas pārmaiņas Eiropā. Tā izpostīja

ierastās tradīcijas un saimniekošanas veidu.

Rietumromas impērijas sabrukums, barbaru iebrukumi Eiropā,

barbaru cilšu attīstība. Tautu staigāšana nav fenomenālā parādība,

bet gan barbaru cilšu dzīvesveids un dabīgais attīstības

process – nepieciešamība paplašināt savas zemes.

Pirmie Eiropā sāka iebrukt huņņi no Āzijas stepēm. Apvienojoties

romiešu, vestgotu, franku un burgundu spēkiem, huņņi tika sakauti

un padzīti no Katalaunas laukiem.

Savukārt Vidusjūras dienvidu un austrumu krastus iekaroja arābi,

kas iebruka pat Spānijā un Gallijā. Arābu karotāju tālāko virzību

ceļā uz Eiropas iekarošanu apturēja franki, uzveicot tos 732.g. pie

Priatjē.

Lielā tautu staigāšana (4.-7.gs.)
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Austrumromas jeb Bizantijas impērija turpināja attīstīties.

Bizantija bija kā robežšķirtne starp Rietumu un islāma

pasauli.

Etnosu izzušana, asimilācija vai maiņa ir izskaidrojama ar

politiskajām, sociālajām un saimnieciskajām atšķirībām,

etnosu lielumiem un ģeogrāfiskās īpatnībām. Tautu

veidošanās būtiski ietekmēja valstu izveidi ar piederības un

patriotisma apziņu.

Sākot ar 13.gs., sāka veidoties nacionālā rakstība un līdz ar to

samazinājās latīņu valodas nozīme.

Lielā tautu staigāšana (4.-7.gs.)
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Lielā tautu staigāšana (4.-7.gs.)
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Viduslaikos lielākā iedzīvotāju daļa dzīvoja un strādāja

laukos. Ekstensīvā lauksaimniecība bija galvenais

saimniekošanas veids. Zemes apstrādes izmantoja divlauku

sistēmu, kuru, sākot ar 9.gs., lēnām nomainīja trīslauku

sistēma, kas bija progresīvāka.

Viduslaikos ražošanas pamatstruktūra bija muiža, un

saimniekošanas veids bija naturālā saimniecība (visu

nepieciešamos pārtiku, amatniecības izstrādājumus u.c.

saražoja uz vietas).

Atkarīgie zemnieki par zemes izmantošanu maksāja 

gruntsnomu un pildīja klaušas.

Viduslaiku dzīve



Page  15

zemkopībā nostiprinājās trīslauku 
sistēma

lieto jauna tipa arklu

zirgs tiek izmantots kā vilcējspēks

tiek būvētas vējdzirnavas un 
ūdensdzirnavas

Agrārā revolūcija

Agro viduslaiku beigās pieauga cilvēku skaits, galvenokārt 

pateicoties minētajai agrārai revolūcijai, kas savukārt veicināja 

iekšējo un ārējo kolonizāciju.

Attīstoties tirgus sistēmai, radās nepieciešamība pēc naudas.
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Svarīgas cilvēka dzīves kategorijas ir laiks un telpa. Laiku izjuta

kā virzību uz priekšu, tas ritēja ļoti lēni. Laiks bija pakļauts gada

sezonu, dienas un nakts maiņām.

Laika vērtība bija zema, jo cilvēkam vispirms bija jārūpējas par

dvēseles glābšanu. Telpas izplatību mērīja laikos, jo nepastāvēja

vienotas Eiropas laukuma un garuma mērīšanas sistēmas.

Cilvēka personību ietekmēja kristietība un piederība konkrētai

kārtai. Agrajos viduslaikos cilvēks praktiski neapzinājās savu

personību.

Viduslaiku sabiedrību raksturo piederība kārtām, kur ikkatram ir

sava vieta, kura jau ir zināma no dzimšanas. Piederība kārtai

noteica visu tālāko cilvēka dzīvi.

Viduslaiku sabiedrība
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Garīdzniecība (oratores)

Tās uzdevums bija lūgt Dievu par citiem cilvēkiem un viņu grēkiem.

Bruņniecība (bellatores)

Sastāvēja no zemes īpašniekiem vai turētājiem – viņi veidoja arī

sabiedrības militāro eliti. Tiesa gan, šī kārta izveidojas tikai 11.-

12.gs. attīstītajos jeb ziedošos viduslaikos.

Zemniecība (laboratores)

Tās uzdevums bija nodrošināt ar pārtiku pārējās kārtas. Zemnieku

atkarība un nebrīve pieauga Karolingu laikā (8.-9.gs). tomēr

kungiem vajadzēja rūpēties par saviem atkarīgiem zemniekiem, lai

viņš būtu pārticis un varētu labi strādāt.

Viduslaiku sabiedrības iedalījums
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Viduslaiku saimnieciskās, tiesiskās un sociālās struktūras apzīmē ar

terminu „feodālisms”. Tās raksturīgākā iezīme ir lēņu sistēma,

kas hierarhiski apvienoja augšējos sabiedrības slāņus, kur viens ir

kungs, bet otrs ir kalps (vasalis jeb lēņa ņēmējs). Vasalis parasti

saņēma algu – benefici.

Feodālisms

Par lēņa kungu varēja kļūt jebkurš 

brīvs vīrs, kam piederēja zemi, 

un viņš to izlēņoja, kļūstot par 

senjoru attiecībās ar nākamo 

lēņa saņēmēju.
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Pēc Rietumromas sabrukšanas pakāpeniski DR Gallijā izveidojas

pirmā barbaru karaliste – Vestgotu valsts ar centru Tulūzā. Ar

laiku Vestgotu valsts kļuva par ietekmīgāko barbaru spēku

Rietumromas impērijā un pēc tās sabrukšanas.

Vēlāk pēc iekšējiem un ārējiem nemieriem vestgotus iekaro

ostgoti ar talantīgo valdnieku Teodorihu Lielo (474-526) priekšgalā

un 493.g. izveidojas Ostgotu valsts.

Ostgotiem, tiesa gan, bija jārēķinās ar Franku valsti, pēc valdnieka

Teodoriha Lielā nāves sākās nesaskaņas ar romiešiem, bet 533.g.

Ostgotu valstīs iebruka bizantiešu karaspēks.

Barbaru karalistes
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Vēlāk ģermāņi cīņā ar Bizantiju izveido Langobardu valsti, kas

izcēlās ar īpašu nežēlību, bet 8.gs. lielāko valsts daļu iekaro

franki.

Līdztekus neilgu laiku (ap 100 gadu) pastāvēja Vandaļu valsts un

Burgundu valsts. Nemitīgas cīņas barbaru vidū bija par Britāniju.

Barbaru karalistes veidošanas process bija ilgs, sarežģīts un

balstījās uz nemitīgiem militāriem konfliktiem.

Barbaru karalistes
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Barbaru karalistes un Bizantija ap 600.g.
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Īpašu vietu barbaru karalistu vēsturē ieņem Franku valsts. Atšķirībā

no citām ģermāņu karalistēm tā pārdzīvoja barbaru karalistu laikus,

attīstīja savu karaspēku, paplašināja savu teritoriju un izauga

par spēcīgu impēriju. Tā kļuva par nozīmīgu politisko spēku

Rietumeiropā agrajos viduslaikos.

Franku valsts

Varas centralizācija sekmēja 

franku spēku pieaugumu. Pirmais 

zināmais valdnieks bija Hilderiks no 

Meroveju dinastijas, kas sakāva 

huņņus. Vēlāk dinastiju turpināja 

viņa dēls Hlodvings I (481-511), 

kam izdevās atbrīvoties no 

romiešu kundzības.
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Franku valstī dzīvoja ļoti dažādas tautības, bet sabiedrībā pastāvēja

stingra hierarhija. Savukārt par varas centru kalpoja karaļa

galms un ļoti plaša amatpersonu sistēma.

Hlodvings Merovings I bija īpaši nežēlīgs un novāca no ceļa visus,

kas viņam traucēja, ieskaitot ģimeni. Viņa valdīšanas laikā, 30

gadu garumā, Franku valsts kļuva par spēcīgu lielvalsti.

Franku valsts ārpolitika bija sekmīga, lieluma ziņā jau 6.gs. vidū

Franku valsts aptvēra gandrīz visu bijušās Romas impērijas

Gallijas provinci.

Savukārt iekšpolitiskā situācija bija nestabila, jo Franku valsts

tika sadalīta četrās patstāvīgās daļās. Katrs no šiem apgabaliem

atšķīrās gan pēc iedzīvotāju etniskā sastāva, gan pēc saimnieciskā

rakstura. Tas viss veicināja iekšējos nemierus.

Franku valsts
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Franku valsts paplašināšanās Merovingu laikā
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Iekšējo nemieru rezultātā 7.gs. beigās – 8.gs. sākumā faktiski visa

vara koncentrējas majordomu (sākotnēji piļu pārvaldnieks, kurš

Franku valstī uzraudzīja un kontrolēja karaļa īpašumus, un ar laiku

majordoms kļuva par augstāko galma amatpersonu) rokās.

8.gs. sākumā novājināto Franku valsti apdraudēja arābu

uzbrukumi. Arābu uzbrukumus atvaira un valsti apvieno

majordoms Kārlis Martela (714-741), pēc viņa vārda – par

Karolingiem – sāka saukt nākamo Franku valsts valdnieku dinastiju

pēc Merovingiem.

Franku valsts

Kārļa Martela sasniegumu pamatā bija militārā

reforma, kad karavīriem tika piešķirta zeme mūža

valdījumā, un baznīcas īpašumu konfiskācija. Tas

savukārt lika pamatus feodālajām attiecībām, kas savu

pilnbriedumu Eiropā sasniedza 9.-11.gs.
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Karolingu dinastiju un līdz ar to Franku valsti turpināja stiprināt Kārļa

dēls Pipins un viņa mazdēls Kārlis Lielais, kurš tiek uzskatīts par

izcilāko Karolingu valdnieku. Rezultātā ap 8.-9.gs. miju Karolingi

valdīja gandrīz visā Eiropā.

Pipins Īsais kļuva par Franku karali, pateicoties savai politiskai

diplomātijai un tālredzībai, iegūstot atbalstu pie pāvesta Zaharija,

vēlāk pāvesta sūtnis un arhibīskaps Bonifācijs iesvētīja Pipinu ar

svētīto eļļu par karali.

Franku valsts

Savu diženumu Franku valsts 

sasniedz tieši Pipina dēla, Kārļa 

Lielā, laikā. Kārlis Lielais ieguva 

impērijas ķeizara titulu 800.g., 

tādējādi palielinot savu autoritāti.
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Franku valsts Kārļa Lielā valdīšanas laikā
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Eiropa 8. un 9. gadsimtā
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Āhenas pils kapela 

Kārlis Lielais piešķīra plašus līdzekļus savu muižu apbūvei un 

dievnamu celtniecībai. Katras muižas ansamblī ietilpa pils kapela. 

Līdz šodienai saglabājusies Āhenas pils kapela (pabeigta 800.g.).
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Pēc būtības Rietumeiropa nespēja pārvarēt lielo juku laiku – Lielo

tautu staigāšanu -, un līdz ar to Rietumeiropā no 4.-6.gs. valdīja

haoss, savukārt Austrumroma – Bizantija - pastāvēja kā viens

veselums ar antīkām tradīcijām.

Bizantijas impērija balstījās uz imperatora varu, kam tika

pakļauta liela ierēdniecība un armija. Līdztekus tika saglabāta

romiešu likumdošana, pilsētās plauka tirdzniecība un

amatniecība. Bizantija kļuva par faktisko Romas impērijas

mantinieci.

Augstāko uzplaukumu Bizantija piedzīvoja viduslaiku pirmajos

gadsimtos - imperatora Justiniāna I laikā (527-565). Viņš veica

ievērojamas reformas, nostiprināja reliģiju.

Bizantija – Vidusjūras lielvalsts
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Lai varētu labāk karot Rietumos, Justiniāns I 532.g. noslēdza

mieru ar Persiju. Vēlāk Justiniāns iekaro Vandaļu valsti, bet

postošākais karš bija pret ostgotiem, kas ļoti ieilga (535-552) un

prasīja daudzus upurus un resursus.

Kaut arī Justiniānam neizdevās atjaunot Romas impēriju tās

agrākajās robežās (ārpus viņa ietekmes palika Britānija un Franku

valsts), iekarojumu rezultātā Bizantijas impērijas teritorija

pieauga divas reizes.

Bizantija – Vidusjūras lielvalsts

Drīz vien Bizantijā iebruka 

persieši, langobardi, slāvu un 

huņņu radniecīgā tauta – avāri. 
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Vien jāatzīmē, ka Bizantijas impērija bija milzīga valsts ar valodu

un tradīciju ziņā ļoti dažādu iedzīvotāju sastāvu, atšķirīgu atsevišķo

provinču ekonomiskās attīstības līmeni. Attīstītākā tomēr bija

austrumdaļa, jo tur norisēja aktīvāka tirdzniecība.

Valsts vara bija centralizēta, stingri pakļaujoties imperatoram, kurš

tika uzskatīts par dievišķu.

Sabiedriskās dzīves centrs Bizantijā bija hipodroms, kur notika

sacensības un izrādes. Sabiedrības augstākie slāņi tika iesaistīti

partijās (piemēram, zilie, zaļie, sarkanie utt.).

Bizantija – Vidusjūras lielvalsts



Page  33

Imperatora Justiniāna I iekarojumi
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Bizantijas kultūras pamatelementi...

Bizantijas

kultūra

Grieķu valoda Kristīgā reliģija

Romiešu 

pārvalde
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Pēc Franku impērijas sadalīšanās (10.gs.) tās rietumu un

austrumu daļas turpināja attīstīties atsevišķi. Gan vienā, gan otrā

apgabalā noteicošākā loma bija aristokrātiem, kuri savā starpā

nepārtraukti cīnījās.

Rietumfranku valstī, ignorējot tradīcijas, aristokrāti par karali

ievēl galveno Karolingu sāncensi – Parīzes grāfu Hugo Kapetu,

tā aizsākot Kapetingu dinastijas valdīšanas laiku. Tomēr

iekšpolitiskie konflikti turpinājās un valdnieks nebija pietiekami

spēcīgs.

Franku impērijas sadalīšanās
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Franku impērijas sadalīšanās
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Savukārt Austrumfranku valstī Karolingu dinastija zaudē troni

(911.g.), jo nebija mantinieku, un rezultātā, kā jau tas ir ierasts,

sākās juku laiki un cīņa par troni.

Dižciltīgo kārta par karali izvēlējās Saksijas hercogu Heinrihu,

kas bija ļoti spējīgs valdnieks un apvienoja ciltis, un paplašināja

teritorijas.

Vēlāk varu pārņem viņa dēls Otons I (963-973), kas lika pamatus

Otonu dinastijai un spēcīgai valstij, veicot iekšējās valsts reformas

un palielinot karaļa varu.

Otons I pretendēja uz Kārļa Lielā varenību, tāpēc Otons centās

vienot lielo valsti un palielināja savu ietekmi baznīcā. Otons

aicināja visiem vienoties kopīgai cīņai pret vikingu un ungāru

sirojumiem.

Franku impērijas sadalīšanās
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Eiropa 9. – 10. gadsimtā
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Otons uzvar briesmīgos ungāru klejotājus un gūst lielu slavu un

autoritāti, pats Otons salīdzina sevi ar Kārli Lielo. Otonu ar laiku

kronēja arī par ķeizaru.

10./11.gs. Austrumfranku valsti sāka dēvēt par Vācijas karalisti.

Otons atjauno svētās Romas impēriju, sevi ieceldams par

imperatoru un Dieva sūtni. Atjaunotās impērijas kodolu veidoja

Vācijas karaliste un Ziemeļlitālija, bet 1033.g. mantošanas ceļā tiek

pievienota Burgundija un vēlāk arī Čehija.

Svētās Romas impērijas izveide

Otonu dinastija par savu uzdevumu uzskatīja 

kristietības izplatīšanu. Tā valdīja līdz 

1024.gadam.
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Svētās Romas impērija Otona I laikā
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Garīgās kultūras attīstība būtiski iespaidoja ekonomikas un politikas

dzīvi Eiropā.

Agrajos viduslaikos izglītotā sabiedrība kā austrumos, tā

rietumos literatūrā, izglītībā, zinātnē un mākslā orientējās uz

antīkajiem paraugiem. Tiesa gan agrie viduslaiki stipri atpalika

no antīkās pasaules.

Viduslaiku kultūra
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10.-11.gs. notika izmaiņas mākslā un arhitektūrā, tās uzdevums bija

uzsvērt reliģijas diženumu un svarīgumu. Šo jaunāko stilu 19.gs.

nosauca par romāniku, kuras pamati bija aizgūti no Senās

Romas.

Romānikas arhitektūru un mākslas darbus caurauž reliģijas

gars; gleznas, skulptūras un grāmatu miniatūras atspoguļo gandrīz

vienīgi reliģiska satura tēmas.

Romānikai raksturīgas vienkāršas, masīvas formas, pusaploces

arkas, nosacīts reliģisko sižetu tēlojums, tas izpaudās baznīcu

celtniecībā.

Baznīcas sienas tika gleznotas ar freskām un skulptūrām, kur

tika attēloti Bībeles sižeti un dažādi mītiskie monstri, kas atgādināja

cilvēkiem, kas viņus var sagaidīt, ja nedzīvo pēc kristiešu normām.

Romānika



Page  43

Romānika
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Romānika ...Romānika
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Romānika ...Romānika
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Romānikas stila elementi
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Bizantija nepiedzīvoja lielu zinātnes un izglītības lejupslīdi kā

Rietumeiropa, jo tur zināšanas tika uzskatītas par augstāko

vērtību, kas paver cilvēkam ceļu uz karjeru. Kā izskaidrojumu

atšķirībām starp Rietumu un Austrumu impērijām, var minēt

ģeogrāfisko aspektu, jo Bizantijai bija cieša saskarsme ar Sīriju,

Mazāziju un Ēģipti, aktīva kultūras apmaiņa notika arī ar arābu

pasauli.

Par Bizantijas zinātnes cenzoru faktiski kļuva kristietība,

piemēram, Justiniāns I slēdza filozofu skolas Atēnās u.tml.

Bizantija sāka attīstīties kā kristīgi monarhiska valsts ar 

valdnieka neierobežotu varu un savdabīgu, uz grieķu un 

austrumnieku balstītu garīgo un materiālo kultūru, kas būtiski 

atšķīrās no Rietumeiropas.

Viduslaiku kultūra
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Viduslaiku kultūra

Kristīgā 

reliģija

Antīkās 

kultūras 

mantojums

Barbaru tautu 

senās tradīcijas

Viduslaiku kultūras avoti
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Krievzemes izveidē ļoti liela loma bija skandināvu vikingiem, jo

tie pamazām kļuva par slāvu valdniekiem. Vikingiem asimilējoties

ar slāviem veidojās varjagi. Senkrievu valsts sastāvēja no

vairākām slāvu cilšu apvienībām, kur priekšgalā atradās varjagu

vadoņi.

Viens no spējīgākiem varjagiem, kņazs Oļegs kopā ar citām

apmetnēm, 9.gs. izveidoja vienotus politiskus centrus –

Novgorodu un Kijevu.

Vēlāk kņazs Vladimirs 988.g. apprecējās ar Bizantijas princesi

Annu, pieņēma kristietību no Konstantinopoles, kas lika pamatus

kristietībai Krievzemē.

Senā Krievzeme
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Izšķiroša nozīme senkrievu kultūras attīstībā bija attiecībām, kas 8.un 9.gs.

tos tuvināja varenajai un kultūras ziņā attīstītajai Bizantijai.

Kņaza Vladimira valdīšanas laikā (988.g.) Senajā Krievzemē notika

pāreja uz kristietību (988.g.)

Vladimiru piesaistīja bizantiešu baznīcu spožums un greznība, un viņš labi

apzinājās, cik lielu atbalstu imperatora laicīgās varas stiprināšanā var

izvērsties pareizi ievirzīta un valdnieka kontrolei pakļauta, uz kristietības

pamatprincipiem balstīta reliģiska organizācija.

Kristīgās reliģijas pārņemšana

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Vasnetsov_Bapt_Vladimir.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Vasnetsov_Bapt_Vladimir.jpg
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Pēc kristīgās ticības pārņemšanas Senkrievu valsts nonāca

spēcīgā Bizantijas kultūras ietekmē, pateicoties tam strauji

cēlās izglītības līmenis, attīstījās arhitektūra, tēlotājmāksla.

Savu uzplakumu Senkrievu valsts piedzīvo, kad par valdnieku

kļūst labi izglītots Vladimira dēls lielkņazs Jaroslavs Gudrais

(1016-1054). Jaroslavs veicināja kultūru, baznīcu un klosteru

celtniecību, viņš izveidoja arī pirmo bibliotēku.

Jaroslavs turpināja sadarbību arī ar Rietumiem, viņš pats bija

precējies ar zviedru valdnieka meitu. Tieši izdevīgās ģimenes

precības nodrošināja labus diplomātiskus sakarus ar tuviem un

tāliem kaimiņiem.

Senā Krievzeme
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Jaroslava pēcteču laikā sākās Kijevas Krievzemes lejupslīde un

tās sakari ar Rietumiem mazinājās. Pēc viņa nāves viņa pēcteči

cīnījās par labākām zemēm un tituliem.

Kijevas Krievzeme, kas teritorijas ziņā bija lielākā Eiropas

valsts, atradās nomalē, tā bija sadrumstalota un to nepārtraukti

apdraudēja Āzijas stepju klejotāji. Krievzemes valsts bija

unikāla, jo atradās starp divām kultūras pasaulēm.

Senā Krievzeme
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Ciltis, kas dzīvoja ap Baltijas un Ziemeļu jūru, līdz pat 8.-9.gs. tikpat

kā nebija pazīstamas Eiropas rietumos un dienvidos. Minētās

zemes apdzīvoja ziemeļģermāņi.

Pateicoties savām karošanas un kuģu būvēšanas prasmēm,

ziemeļģermāņi veica plašus sirojumus ne tikai Ziemeļeiropā.

Līdztekus laupīšanai vikingi nodarbojās arī ar tirdzniecību.

Vikingu sirojumi bija īpaši nežēlīgi. Sākotnēji sirojumi bija vērsti

pret Īrijas un Anglijas piekrastēm ar nolūku aplaupīt klosterus.

Vēlāk sirojumi pārņēma arī visu Ziemeļfrancijas, Anglijas centrālo

daļu, Reinas, Mozeles un Elbas vidusteci.

Vikingu laikmets
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Vikingi apguva arī Senkrieviju, Islandi, Grenlandi,

Ziemeļameriku un Austrumbaltiju.

Politiski sadrumstalota Eiropa nespēja sniegt prettriecienu

vikingu organizētai darbībai.

10.gs. sākumā vikingi sāka pielietot citu militāro stratēģiju –

apmešanos iekarotajās teritorijās, kas tikai uzlaboja norvēģu un

dāņu uzbrukumus.

Eiropas valstis, nespēdamas cīnīties pretī, burtiski atpirkās no

vikingiem. Vikingu laikmets beidzās 11.gs. vidū, līdzās nesot lielus

postījumus.

Vikingu laikmets
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Vikingu sirojumi
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Vikingu laikmets veicināja lauksaimniecības attīstību tagadējā

Latvijas teritorijā. Baltu ciltis sāka audzēt jaunus augus, uzlaboja

zemkopības paņēmienus un darba rīkus. Uzplauka amatniecība un

tirdzniecība - gan iekšējā, gan ārējā.

Pateicoties tautsaimniecības izaugsmei, palielinājās iedzīvotāju

skaits, daudzviet veidojas agrīnie valstiski veidojumi ar

administratīviem un saimnieciskiem centriem (pilskalni ar

senpilsētām).

Apmetnes veidošanai senie balti visbiežāk izvēlējās atsevišķi 

stāvošus, grūti pieejamus kalnus, divām gravām norobežotus 

augstienes stūrus, paugurus ar abpus stāvām nogāzēm, kā arī 

salas un sēkļus ezeros. Vairākās no šādām nocietinātām 

apmetnēm vēlāk izauga visai lielas agrīnas pilsētas.

Austrumbaltija
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Austrumbaltija vikingu laikmetā
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Par senajiem baltiem sauc latviešu, lietuviešu un prūšu senčus,

kas dzīvoja pie Baltijas jūras galvenokārt tagadējā Latvijas un

Lietuvas teritorijā.

Kurši

Ne par vienu latviešu seno cilti nav tik daudz ziņu kā par kuršiem, jo

viņi nepārtraukti cīnījās ar vikingiem.

Kuršiem liela nozīme bija rotaslietām (saktas, aproces, kaklariņķi un

gredzeni, krelles un važiņas). No visiem Latvijas novadiem kuršiem

vērojama vislielākā dažādība apbedījumu veidos.

Zemgaļi

Auglīgā zeme un tirdzniecība tikai vairoja zemgaļu bagātību. Viss 

šajā novadā bija varenāks un greznāks nekā citur.

Austrumbaltija
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Latgaļi un sēļi

Austrumos latgaļiem bija jāsargā savas robežas no krievu

iebrucējiem. Daudz cīņu vajadzēja izcīnīt ar somugru ciltīm –

igauņiem un lībiešiem. Arī radniecīgie leiši cauri sēļu zemei pa

laikam devās sirot latgaļu novados.

Lībieši

Pēc arheoloģiskā materiāla 10.-13. gs. nodalāmi pieci lībiešu novadi:

Ziemeļkurzeme, Daugavas novads, Turaida (Gaujas lībieši),

Metsepole un Idumeja.

Lībieši nodarbojās galvenokārt ar zemkopību un lopkopību, tāpat arī 

apģērba darināšanai nepieciešamās izejvielas (lini un vilna) tika 

ražotas uz vietas. Labi attīstīta bija amatniecība, īpaši 

metālapstrāde - gan ieroču un darbarīku, gan arī rotu 

izgatavošana. 

Austrumbaltija
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Eiropa 11.gadsimtā
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Veiksmi ieskaites 
darbā!

Nobeigumā


