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Eiropa 11.gadsimtā ...



Par ...

Attīstītie jeb ziedošie viduslaiki (11.-13.gs./citur:12.-13.gs) ir 

gan nepārtrauktas karošanas laiks, gan izaugsmes laikmets, 

kas neapšaubāmi tika pakārtots militārām vajadzībām.

Tomēr būtiskākais attīstības priekšnosacījums bija 

lauksaimniecības attīstībai, kas sekmēja iedzīvotāju skaita 

palielināšanu. Jāatzīmē, ka arī klimats kļuva siltāks.



Lauksaimniecība ...

Pārmaiņas lauksaimniecībā (lauksaimniecības progress):

• Sākot ar 11.gs., sāka izmantot arklu un jauna tipa lemesi;

• Tikai veikti iejūga tehnikas uzlabojumi;

• Ieviesa divasu ratus uz četriem riteņiem;

• Dzelzs izkapts;

• Vējdzirnavas un ūdensdzirnavas;

• Trīslauku sistēmas ieviešana (aramzemes sadalīšana vasarāju, 

ziemāju laukos un papuvē), tādējādi nodrošinot 2/3 aramzemes 

apstrādi.

Palielinoties lauksaimniecības ražīgumam, pieauga pārtikas 

apjoms, kas noveda pie jaunu zemju iekopšanas un 

apdzīvošanas – iekšējā un ārējā agrārā kolonizācija.



Eiropa sāka iepazīt universitātes, cilvēki kļuva mobilāki. Jo 

daudzveidīgāka kļuva sabiedrība, jo grūtāk to bija pārvaldīt, 

tāpēc 13.gs. iezīmējās ar centralizācijas procesiem, 

veidojoties valsts pārvaldei un institūcijām. Mainījās 

izpratne par valdnieku un to funkcijām.

Ziedošie viduslaiku ir 

bruņniecības 

uzplaukuma laiks (ordeņi, 

brālības) – sabiedrības 

militārā elite. Šajā laikā 

cilvēka stāvokli arvien 

vairāk noteica paša 

sasniegtais, ne tik daudz 

viņa izcelšanās un 

saistības ar dzimtu.



Pilsētu uzplaukums ...

Pieaugot iedzīvotāju skaitam (no 11.-14.gs. iedzīvotāju skaits 

Eiropā pieauga 3-4 reizes), sāka attīstīties pilsētas, kļūstot 

par tirdzniecības, amatniecības, izglītības un kultūras 

centriem.

Lai nodibināt pilsētu, tai bija jāsaņem 3 pamata tiesības no karaļa 

vai kāds cita augstmaņa:

• Brīvi tirgoties (tirgus tiesības);

• Celt mūri (tiesības pašiem rūpēties par savu drošību);

• Nepakļauties nevienam kungam, izņemot senjoru, ar kuru 

pilsētnieku saistīja uzticības zvērests (tiesības uz vienu kungu).



Pilsētu uzplaukums ...

Senjors iecēla pilsētas pārvaldē (rāte) sev uzticamus cilvēkus, 

bet baznīca bija autonoma savā pārvaldē.

Ikvienas pilsētas simbols bija rāte, rātes laukums, ģerbonis un 

zīmogs. Ar laiku pilsētām tika dotas tiesības kalt savu 

naudu.

Lielākās viduslaiku pilsētas Rietumeiropā bija Parīze, Londona, 

Liona, Toledo, bet slāvu zemēs: Krakova, Vroclava, 

Novgoroda un Kijeva.



Pilsētu uzplaukums ...

Pilsētu uzplaukums veicināja tirdzniecisko sakaru attīstību. 

Visstraujāk neapšaubāmi attīstījās ostu pilsētas.

Jau 12.gs.vācu tāljūras tirgotāji sāka veidot brālības, izveidojot 

spēcīgu kopienu un savstarpējo atbalsta sistēmu – Hanzas 

savienību, kas sniedzās no Londonas līdz pat Novgorodai.

Ar laiku izveidojās tirgotāju apvienība – ģilde, lai sniegtu 

savstarpējo palīdzību.

Savukārt katra atsevišķa amata meistari bija organizēti cunftēs. 

Cunftu uzdevums bija rūpēties, lai katrā amatā nodarbinātie 

varētu nopelnīt pietiekamu iztiku.



Hanzas savienība ...



Hanzas savienība ...



Hanzas savienība ...



Hanzas savienība ...



Feodālisms ...

Sabiedrības pamats vēl 

joprojām bija feodālā 

piramīda, kur augšgalā 

atradās karalis un zemākajā 

pakāpē – zemnieks.

Feodālisms bija kā

ekonomisks, tā arī 

ideoloģisks pamats, kas 

neveicināja patriotismu, 

sadrumstaloja valsti un 

padarīja valsts robežas 

nenoteiktas un izplūdušas.

Feodālisms nav attīstījies vienmērīgi, 

pioniervalsts bija Francija, ar dažu 

gadsimtu novēlošanos – Itālijā, 

Anglijā un Vācijā.



Centralizācija ...

Feodālismā radītā sadrumstalotība neveicināja valsts attīstību, 

tāpēc karalim bija nepieciešams nostiprināt savu valsti, 

veidot vienotu pārvaldi – centralizācija.

Tas faktiski nozīmēja gan plašāku interešu saskaņotību, gan 

karaļa varas nostiprināšanu visās kārtās.



Centralizācija Anglijā ...

Centralizāciju Anglijā aizsāka Vilhelms I iekarotājs. 

Kārtu pieaugošā vara un karaļa Henrija III ambīcijas 

noveda līdz bruņotam konfliktam, kura laikā senjors 

tika sagūstīts. Uzvarētāji (garīdzniecība, bruņniecība 

un pilsētnieki) 1265.g. sasauca kārtu pārstāvniecības 

sanāksmi – parlamentu. 

Vēlāk parlamentā izveidojās Augšnams jeb Lordu palāta 

un Apakšnams jeb Pārstāvju palāta.

Karaļa Edvarda I laikā (1272-1307) tika panākta 

vienošanās, ka karalis bez parlamenta piekrišanas 

nevarēja palielināt nodokļus. Tā Anglijā izveidojās 

kārtu monarhija.



Centralizācija Francijā ...

Francijas karalis Filips IV 1302.g. sasauca pirmo kārtu (garīdznieki, 

bruņinieki un pilsētnieki) sapulci – ģenerālštati. Tādējādi 

panākot plašāku Francijas kārtu atbalstu cīņā ar pāvestu.

Ģenerālštati darbojās kā karaļa padomdevēju institūcija, un tā 

nesanāca regulāri.

Senākā kārtu sapulce Eiropā ir Islandes altings, kas regulāri sāka 

sanākt kopš 930.g. un kļuva par Islandes augstāko valsts varas 

un tiesu institūciju.



Krusta kari ...

Vērtējot Krusta karu sākumu, jāatceras cilvēku attiecības ar Dievu

un garīdznieku traktējumu.

Cilvēks pilnībā pakļaujas Dieva gribai, kas nereti bija garīdznieku 

iedomas un ambīcijas.

Katoliskās baznīcas vara arvien pieauga, bija nepieciešami jauni 

resursi, tāpēc tika izdomāts iegansts par neticīgajiem 

(musulmaņus), kuri apdraudot svētceļojums un visu kristiešu 

nākotni.

Klermonas koncilā pāvests Urbāns II aicināja kristiešus būt 

modriem un atbrīvoties no neticīgajiem, ieņemot Jeruzalemi un 

atbrīvojot Kristus kapu.



Svētceļojumu vietas un virzieni (1100-1500) ...



Krusta karu mērķi ...

Krusta karu formālie mērķi:

1. Īstenās ticības izplatīšana vai tās izstāvēšana pret Dieva 

ienaidniekiem;

2. Ticīgo aizstāvēšana pret neticīgajiem;

3. Par svētām uzskatīto vietu aizstāvēšana vai to atbrīvošana no 

neticīgo varas.

Citi Krusta karu mērķi:

1. Reliģiskie (paplašināt ietekmes sfēras);

2. Politiskie (celt pāvesta un baznīcas autoritāti un atbrīvoties no 

investitūras);

3. Saimnieciskie un ekonomiskie (apgādāt strauji augošo 

iedzīvotāju skaitu ar nepieciešamo, iespēja ikvienam eiropietim 

uzdzīvoties).



Krusta karu norise ...

Kopumā uz Svēto zemi tika organizēti 7 krusta kari.

Lai sasniegtu mērķi, tika dibināti vairāki garīgie bruņniecības

ordeņi. Vācu ordenis – Baltijas zemēs, Templiešu ordenis –

Francijā, joaniešu jeb hospitāliešu ordenis – Vidusjūras

baseinā.



Krusta karu norise ...

Pirmais Krusta karš (1096-1099)

Krustnešu karaspēks, kas sastāvēja no vairākām vienībām, ieņēma 

Jeruzalemi (1099.g. 15.jūnijs).

Paralēli tika rīkotas ebreju vajāšanas un nogalināšana 

Ziemeļfrancijā un Vācijā, kur iemesls bija ļoti finansiāli 

pragmatisks.

Otrais Krusta karš (1147-1149)

Iemesls – nestabilā situācija Tuvajos Austrumos un Edesas 

krišana. Karagājiens cieš neveiksmi bada, slimībām un turku 

uzbrukumiem dēļ.

Trešais Krusta karš (1189-1192)

Vērienīgākais karagājiens, iemesls – Jeruzalemes zaudēšana. 

Karagājiens ciešs neveiksmi, pēc 1192.g. noslēgtā miera līguma 

ar Saladīnu (Ēģiptes sultāns) krustnešiem paliek šaurā piejūras 

teritorija.



Krusta karu norise ...

Ceturtais Krusta karš (1202-1204)

Sākotnēji tika organizēts pret Ēģipti (musulmaņu lielākais centrs 

toreiz), sadarbībā ar Venēciju krustneši mainīja plānus un 

uzbrūk Bizantijai.

1204.g. tika izlaupīta un sagrauta Konstantinopole. Tiek izveidota 

Latīņu impērija (1204-1261). 

Rezultātā manāmi un nelabojami pasliktinājās attiecības starp 

katoļu un pareizticīgo baznīcu.

Piektais (1228-1229), Sestais (1248-1254) un Septītais (1270) 

Krusta karš

Nedeva nekādus rezultātus – iestājās apsīkums.



Rekonkista (1200.g.)...

Krusta Kari Pireneju pss.

Atbrīvošanās no mauru 

kundzības Spānijā –

rekonkista (spāņu val. 

reconquisto – atkarot).

Militārā ziņā kari bija bez 

vērā ņemamiem 

sasniegumiem.



Krusta kari Eiropā (11.-13.gs)...



Krusta kari Baltijā (13.gadsimts)...

Vācu ordenim, neskatoties uz vietējo pretestību, izdodas 

kristianizācija mūsdienu Latvijas teritorijā , un tā 

devums kultūrvēsturiskā aspektā, domājams, ir pozitīvs. 

Rezultātā tika izveidota Livonija.





Pirms Livonijas (12.gs. beigas)...



Vācu ordeņa nostiprināšana Livonijā ...

Zviedru vikingu ķēniņš Olavs pakļauj kuršus (9.gs.), kas 

kļuva par Zviedrijas vasaļiem „Ezerpils kauja”

Romas pāvests Gregora IX 1230.g. 28.decembrī noslēdza 

līgumu ar kuršu ķēniņu Lamekinu

Kuršu zemes padome

1242.g. atļāva izmantot 

Vācu ordenim savas 

zemes



Priekšvārds ...

Livonija aptvēra Latvijas un Igaunijas teritorijas un pastāvēja 

no 1228.g. līdz 1560.g. Saskaņā ar tā laika Eiropas feodālās 

sistēmas noteikumiem, Livonija skaitījās Vācijas vasaļvalsts 

un tā bija pakļauta arī Romas pāvestam.

Livonijas periodā 

starp priviliģēto vācu 

un pakļauto latviešu 

šķirām pastāvēja 

liela atšķirība.



Eiropa ap 1250.gadu ...



Gotika ...

Arhitektūras un tēlotājmākslas stils, kas aizsakās 12.gs. Francijā un 

līdz pat 16.gs. izplatījās citās Eiropas Zemēs . 

Raksturīgs smailloka arkas, ribotas velves un vitrāžas. 



Gotiskā katedrāle

Viskrāšņāk rotāta tika rietumu fasāde. Tajā bija vērojama dekoratīvo elementu

pārbagātība: horizontāļu un vertikāļu attiecības sadalīja sienas plakni atsevišķos

laukumos, tos pildīja nišas ar svēto tēliem, dekoratīvi apdarināti smaila noslējuma

logi, ornamentālas joslas, nelieli tornīši. Virs centrālās ieejas parasti atradās liels,

apaļš logs, kas atgādināja milzīgu ziedu (loga roze).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Reims_Kathedrale.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Reims_Kathedrale.jpg


Baznīcu sienas vairs neveidoja tukši, plakani laukumi. Ribu starpas pildīja lieli 

vertikāli logi ar smailloka noslēgumu.  Īpaši krāšņus tos padarīja daudzkrāsainās 

vitrāžas, kurām saules stari lika iemirdzēties kā dārgakmeņiem. 

Gotiskā katedrāle

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Sainte_chapelle_-_Upper_level.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Sainte_chapelle_-_Upper_level.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Chartres_-_cath%C3%A9drale_-_ND_de_la_belle_verri%C3%A8re.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Chartres_-_cath%C3%A9drale_-_ND_de_la_belle_verri%C3%A8re.JPG


Sarežģītas un daudzveidīgas kļuva

baznīcas velves, kas veidoja gan

zvaigžņu, gan vēdekļu, gan palmu

zaru, gan tīkla rakstus.

Ornamentālais dekors un velves

laistījās zeltā. Pretstatā romānikai

gotiskās formas kļuva dinamiskas,

greznas, horizontālo akcentu arī

iekšpusē nomainīja vertikālais.

Apaļā arka ieguva smailloka

formu. Līdz ar to griesti pacēlās

neticamā augstumā (atsevišķām

katedrālēm vairāk kā 40 m).

Gotiskā katedrāle

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Koelner_Dom_Innenraum.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Koelner_Dom_Innenraum.jpg


Celtnes tika ieplānotas tik

vērienīgas, ka bieži vien pietrūka

līdzekļu lai aizsākto projektu

varētu īstenot līdz galam. Tādēļ vēl

mūsdienās vairākām varam skatīt

torņu nepabeigtās konstrukcijas.

Gotiskā katedrāle

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/060806-France-Paris-Notre_Dame.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/060806-France-Paris-Notre_Dame.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Amiens-cath%C3%A9drale.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Amiens-cath%C3%A9drale.jpg


Parīzes 

Dievmātes 

katedrāle 

Ievērojams agrīnās 

gotiskā arhitektūras 

paraugs. Tā sākta celt 

1163. g., bet visumā 

pabeigta ap 13. gs. vidu. 

Pēc plāna šī katedrāle ir 

milzīga piecjomu bazilika. 

Skaidri iezīmējas jaunā 

uzbūves sistēma 

(kontrforsi un arkbutāni).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/060806-France-Paris-Notre_Dame.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/060806-France-Paris-Notre_Dame.jpg


Milānas Doms 

Itālijā

(video)

https://www.youtube.com/watch?v=BnWh2hDF6XI


Veiksmi 

ieskaites 

darbā!


