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Patiesi	cildens	cilvēks	nepiedzimst	ar	dižu	dvēseli,	bet	gan	pats	to	rada	caur	saviem	vārdiem.	
(Frančesko	Petrarka)	

I.	Renesanse	–		saikne	starp	viduslaikiem	un	jaunajiem	laikiem.	

		1.Antīkās	Grieķijas	un	Romas	kultūras	idealizācija	un	atdzimšana,	garīgā	
atjaunotne,	centieni	padarīt	šo	mantojumu	par	neizsmeļamu	gudrības	
avotu	un	cilvēcības	etalonu.	

		2.Viens	no	spožākajiem	un	interesantākajiem	posmiem	Rietumu	
civilizācijas	pasaulē,	jauns	pasaules	redzējums.	

		3.Renesanses	dzimtene	–	Itālija,	atdzimšanas	idejas	saistība	ar	
kādreizējās	antīkās	Romas	varenības	atjaunošanu.	

		4.Renesanses	dalījums	–	protorenesanse,	agrīnā	renesanse,	
dižrenesanse,	vēlīnā	renesanse.	

	

	II.	Renesanses	filozofijas	īpatnība		un	laikmeta	kultūras	elements	–	maģija	un	mistika:	

		1.Mēģinājums	piespiest	dievišķos	spēkus	kalpot	cilvēkam.	

		2.Pasaule	kā	mīklaina	grāmata,	kuru	atminot,	ir	iespējams	to	izzināt.	

		3.Misticisms	–	mēģinājums	ielūkoties	cilvēka	dvēseles	dzīlēs,	padarīt	to	apskaidrotu.	

	

III.	Literatūras	pieejamība	lielākām	ļaužu	masām.	

		1.Grāmatu	iespiedpreses	izgudrošana	1450.gadā	(Johans	
Gūtenbergs)	un	grāmatu	pieejamības	iespēja	plašākam	cilvēku	
lokam		

		2.Itāļu	filozofa	Nikolo	Makjavelli	(1469-1527)	izstrādātais	valsts	
glābšanas	un	pārvaldīšanas	modelis	grāmatā	,,Vara’’:	

• Itālijai	jābūt	apvienotai,	valsts	priekšgalā	vadītājs-diktators;		
valdnieks	ir	tiesīgs	izmantot	visus	līdzekļus,	nedomājot	par	
to	atbilstību	morāles	normām,	

• valsts	iekārta,	kur	būtu	stingra	likumdošana	un	līdzsvars	
starp	dažādām	sociālām	grupām.	
,,Valdniekam	ir	daudz	izdevīgāk,	ja	no	viņa	baidās,	nevis	viņu	mīl”’.	

		4.Ievērojamākie	rakstnieki,	viņu	izcilākie	sacerējumi:	

• Frančesko	Petrarka	–	viņa	soneti,	veltīti	skaistai	sievietei	–	Laurai,	



• Džovanni	Bokačo	–	noveles	žanra	pamatlicējs	pasaules	literatūrā,	baznīcas	kalpotāju	
divkosīgās	dzīves	atmaskojums,	

• Fransuā	Rablē	–	pedagoģisko	jautājumu	risinājums	grāmatā	,,Gargantija	un	Pantagriels’’,	
• Roterdamas	Erasms	–	cilvēka	aprobežotības	un	muļķības	sarkastisks	tēlojums	darbā	

,,Muļķības	slavinājums’’.	
Muļķības	valdzinājuma	priekšā	bezspēcīgi	dažbrīd	kļūst	pat	karaļi	un	pāvesti.	
	
	

IV.	Jaunās	kultūras	radītājs	–	aktīvs,	stipru	gribu	
apveltīts,	talantīgs,	vispusīgs,	zinātkārs,	pašiniciatīvas	
bagāts	cilvēks.		

		1.Cilvēks	–	vienīgais	pilnvērtīgais	Dieva	veidojums:	

• cilvēka	prāta	un	dvēseles	skaistuma	atzīšana,	
• atvērtība,	meklējumi,	iziešana	no	baznīcas	

uzspiestiem	ierobežojumiem.	
Tikai	cilvēks	ir	tas,	kas	vēro	un	mīl	skaistumu	
prātā,	dvēselē,	dabā	un	ķermenī	–	vēro	un		
mīl	tajos	Dieva	mirdzumu	un	mīl	arī	pašu	Dievu.	
(M.Fičīno)	

		2.Pilsētu	aristokrātijas	aktivitātes,	labais	tonis	-	
mecenātisms.			

		3.Cilvēka	spēja	,,nolaisties	līdz		lopiska	nezvēra	līmenim	un	pacelties	līdz	augstāko,	pat	dievišķo	
būtņu	statusam’’	(Piko	Mirandolla).	

		4.Lorenco	Vallas	(1406-1457)		izteikumi	par	renesanses	atšķirību	no	viduslaikiem	–		

		,,viņi	apdzied	tiekšanos	pēc	grūtībām,	mēs	–	vajag	tiekties	pēc	patīkamā;	viņi	–	uz	bezmērķīgu						
darbu,	mēs	–	uz	prieku;	viņi	–	uz	mocībām,	mēs	–	uz	baudām;	viņi	–	uz	nāvi,	mēs	–	uz	dzīvi’’.	

	

IV.	Zinātnes	attīstība	un	sasniegumi	renesanses	laikā.	

		1.Nikolaja	Kopernika,	Johannesa	Keplera	un	Galileo	Galileja	pierādītā	heliocentrisma	teorija:	

• Kopernika	ideja	par	heliocentrismu	–	drauds	iepriekšpastāvošai	kārtībai	un	baznīcas	
autoritātei,	



• Galilejs	–	universāls	renesanses	zinātnieks,	viņa	apstiprinātā	heliocentrisma	teorija	un	
mehānikas	principu	izstrāde.	
Kristietībai	paliks	tikai	morāles	sfēra,	jo	tā	neizprot	fizikālos	procesus.	(Dž.Bruno)	

		2.Leonardo	da	Vinči	(1452	–	1519)	izgudrojumi	–	izpletnis,	bruņutransportieris,	meliorācijas	
sistēmas;	mēģinājums	radīt	lidaparātu	u.c.	

		3.Mikelandželo	Buonaroti	(1475	–	1564)	-		piedalīšanās	divkāršā	marmora	kupola	projektēšanā	
Romas	Svētā	Pētera	katedrālē.	

		4.Itāļu	mākslas	galvenie	sasniegumi	–	perspektīva,	anatomijas	zināšanas,	klasiskas	formas.	

		5.Mistiski	maģisko	laboratorijas	mēģinājumu	pārtapšana	zinātnē:	

• mūsdienu	medicīnas	pamatlicējs	–	ārsts	un	māgs	Paracelzs,	
• astroloģijas	pārvērtība	par	astronomiju,	
• skaitļu	mistika	–	par	matemātiku,	tās	pielietojums	mūzikā,	
• izcilākā	jaunlaiku	zinātnieka	Isaka	Ņūtona	veiktā	maģiskās	literatūras	pētniecība.	

	

V.	Jauna	attieksme	pret	reliģiju	–	Dievs	kā	pasaules	radītājs;	cilvēks	–	viņa	līdzinieks.	

		1.Dieva	eksistenci	iespējams	izzināt,	atklājot	dabas	
noslēpumus:		

• panteisks	pasaules	redzējums,	
• teosofija	–	centieni	ielūkoties	Dieva	un	

radīšanas	noslēpumu	augstākā	gudrībā.	

		2.Aicinājums	piepildīt	apskaidroto	dvēseli	ar	dabisko	
filozofiju,	lai	dzīvē	varētu	sasniegt	Dieva	novēlēto	
pilnību.	

		3.Reformācijas	aizsākumi,	vēršoties	pret	katoļu	
baznīcas	negācijām;	baznīcas	autoritātes	zudums.	

Viltus	mācību	sludina	tie,	kuri	uzskata,	ka,	līdzko	nauda	noskan	lādē,	tā	dvēsele	aizbrauc	uz	
debesīm.	Tas,	kurš	iedomājās,	ka	ir	nodrošinājis	sev	svētlaimību	ar	indulgencēm,	uz	mūžīgiem	
laikiem	ir	nolādēts	līdz	ar	saviem	skolmeistariem.	(M.Luters)	

			

	

VI.	Lielie	ģeogrāfiskie	atklājumi	–	uzskatu	maiņa	par	pasaules	uzbūvi,	jauno	atklājumu	pozitīvās	
un	negatīvās	sekas.	



		1.Rasu	sajaukšanās,	jaunu	tautu	un	nāciju	veidošanās.	

		2.Tiek	mainīta	Āzijas	un	Āfrikas	civilizāciju	sociālās	struktūras,	deformētas	to	tradicionālās	
vērtību	sistēmas.	

		3.Eiropiešu	veiktie	kolonizācijas	aizsākumi,	mazo	tautu	kultūras	iznīcināšana.	

	

VII.	Renesanses	māksla	–	eksperimenti,	atklājumi,	pārmērības;	galvenie	mākslas	veidi	–	
arhitektūra,	tēlniecība,	glezniecība,	lietišķā	māksla.		

		1.Jaunais	vadošais	mākslas	stils	arhitektūrā	–	gotika.	

		2.Senās	Romas	atjaunošanas	plāns	un	darbs	pie	
grandiozākā	renesanses	laika	arhitektūras	pieminekļa	-		
Svētā	Pētera	katedrāles:	

• formu	simetrijas	un	harmonijas	augstākais	
piepildījums,	

• indulgenču	pārdošana	celtniecības	naudas	
iegūšanai	–	krīzes	sākums	katoļu	baznīcā.	

		3.Renesanses	mākslinieku	precīzi	tēlotie	reālās	
pasaules	objekti.	

• Leonardo	da	Vinči	-	,,māksliniekam	ir	jāattēlo	divas	lietas	–	cilvēks	un	tas,	ko	viņš	domā’’,	
Vismatemātiskākais	un	filozofiski	precīzākais	renesanses	gleznojums	–	da	Vinči	,,Svētais	
vakarēdiens’’	

• Jaunas	perspektīvas,	
• Optikas	un	anatomijas	atklājumu	pielietošana	glezniecībā,	
• Rafaēla	,,Siksta	Madonna’’	–	mākslinieka	spēja	pacelties	pari	nejaušam	un	pasaulīgam,	
• Mikelandželo	meistardarbs	glezniecībā	–	Siksta	kapelas	griesti.	

			4.Vēlīnās	renesanses	mākslas	stils	–	manierisms,	tā	
izcilākais	pārstāvis	ElGreko	(attēlā	pa	kreisi):	

• tieksme	pēc	vizuāliem	efektiem,	formu	un	ideju	
samākslotība,	

• gleznās	-	reliģiozas	aizgrābtības	ainas.	

			5.Mākslinieka	individualitātes	mēraukla	–	izdomas	
spējas	un	bagāta	fantāzija:	

• neviens	izaicinājums	nav	par	lielu,	
• neviena	poza	–	par	sarežģītu,	
• neviens	izmērs	–	par	grandiozu.	



	

VIII.	Mūzikas	popularitāte	renesanses	laikmetā.	

		1.Attieksme	pret	mūziku	–	labi	
audzināta,	vispusīgi	attīstīta	cilvēka	
dabiska	izglītības	sastāvdaļa.	

		2.Profesionāla	mūziķa	pienākums	–	būt	
gan	komponistam,	gan	
atskaņotājmāksliniekam.		

		3.Baznīcas	jeb	reliģiskā	mūzika.	

• vokālās	daudzbalsības	izklāsts	
mūzikā	–	polifonija;	koros	dzied	
tikai	vīrieši	un	zēni,	

• Martina	Lutera	jaunievedums	baznīcā	–	vienbalsīgi	draudzes	korāļi.	
	

Skolotājs,	kurš	neprot	ne	spēlēt,	ne	dziedāt,	nav	tā	vērts,	lai	es	uz	viņu	skatītos.	
(M.Luters)	

		4.Laicīgā	profesionālā	mūzika,	dažādu	mūzikas	instrumentu	lietojums,	deju	mūzika.	

	

IX.	Renesanses	izraisītās	pārmaiņas	Rietumu	civilizācijā	–	modernās	zinātnes	sākums.	

		



UZDEVUMI:	

Renesanse 

1.Ko tulkojumā nozīmē vārds renesanse? 

2.Kurā valstī un kāpēc aizsākās renesanse? 

3.Kāpēc  Eiropas valstīs renesanse nenotiek vienlaicīgi? 

4.Apskatiet attēlu! Kurš itāļu dzejnieks iezvanīja renesanses 

sākumu Itālijā (pēdējais viduslaiku un pirmais jauno laiku 

dzejnieks)? 

• Kas ir šī dzejnieka slavenākais darbs? 

• Kādu valstisku veidojumu cerēja atjaunot dzejnieks un 

visa itāļu sabiedrība renesanses laikā? 

• Kas par to liecina dzejnieka poēmā? 

• Pastāstiet, kuri no poēmas sižetiem izmantoti mūzikā? 

5.Nosauciet vēl kādus populārus itāļu renesanses laika literātus, māksliniekus, 

zinātniekus!  

6.Kādi zinātnes sasniegumi, veikti renesanses laikā, liecina par atgriešanos pie ticības 

cilvēka prāta spējām? 

7.Kā izmainījās cilvēku attieksme pret reliģiju renesanses laikā? 

• Kādēļ vienlaicīgi ar teosofiju cilvēki pievērsās arī mistikai? 

• Kāda bija baznīcas attieksme pret jaunajiem atklājumiem astronomijā? 

• Nosauciet ievērojamākos renesanses laika 

astronomus!  

• Kā attieksmi pret reliģiju ietekmēja Lielā mēra 

epidēmija Eiropā? 



8.Aplūkojiet attēlu! Kāds slavens dižrenesanses laika mākslinieks to radījis? 

• Kur atrodas šis mākslas darbs? 

• Kas tajā attēlots? 

• Cik ilgi mākslinieks strādājis pie šī darba? 

• Kādam nolūkam radīts šis darbs un vai mūsdienās tas pilda savas funkcijas? 

• Kas, kristiešiem netradicionāls, tēlots šī darba fragmentā? 

9.Kādus vēl slavenus šī mākslinieka darbus jūs varat nosaukt? Kur atrodas šie darbi? 

Kādos žanros strādājis šis mākslinieks? 

10. Aplūkojiet attēlu! Kas ir šī darba autors? Kā sauc šo darbu? Kur tas atrodas? 

 

 

 

 

 

 

 

• Kāds notikums attēlots šajā mākslas darbā? 

• Kāds populārs mūsdienu rakstnieks par šo gleznu rakstījis savā romānā? 

• Kāda ir katoļu baznīcas attieksme pret romānārakstīto? 

• Kādēļ glezna tik bieži tiek restaurēta? 

    

 

           



11.Ar ko vēl bez glezniecības un tēlniecības nodarbojās minētais mākslinieks? 

• Kādēļ viņu uzskata par universālu cilvēku? 

• Kādas vēl gleznas  ir padarījušas šo mākslinieku slavenu? 

12.Kurš itāļu politiķis izstrādājis valsts pārvaldes modeli? Kādam ir jābūt veiksmīgam 

renesanses laika valdniekam?  

13.Kādām īpašībām bija apveltīts jaunais renesanses laika kultūrvaronis? 

• Kāda bija atšķirība no viduslaiku cilvēka ideāla? 

• Izlasiet grāfa Kastiljones tekstu! Kam pievērš uzmanību renesanses laika 

vīrietis? 

...galminiekam jābūt ar skaistām sejas un ķermeņa formām un tādu pievilcību, 

kas padarītu viņu ļoti mīlamu. Esmu pārliecināts, ka esmu pievilcīgs un mana 

seja ir izcili skaista, un tāpēc daudzas sievietes kvēli mani mīl. Bet mani māc 

šaubas par stilbiem. Paskaidrojiet, kādām jābūt manām ķermeņa formām, lai 

mans prāts iegūtu mieru.  

• Kas bija jāprot veiksmīgam renesanses laika cilvēkam? 

14. Apskatiet gravīru! Tajā attēloti trīs zinātnieki – 

Ptolemejs, Aristotelis un Galilejs. 

• Kā jums šķiet, par ko sarunājas šie kungi? 

• Vai viņu uzskati astronomijā bija līdzīgi? 

• Kuram no viņiem izrādījās taisnība? 

• Vai šāda tikšanās patiešām notika? 

• Kurā gadsimtā dzīvoja šie zinātnieki? 

• Pamēģiniet uzrakstīt šo sarunu! 

 

 

 

 

 



 

15.Aplūkojiet attēlu pa kreisi un pastāstiet, 

ar ko nodarbojas šie zinātnieki? 

• Vai viņi ģērbušies atbilstoši 

situācijai? 

• Kāda bija baznīcas attieksme pret 

šādiem zinātniskiem pētījumiem? 

 

 

16.Kas un kādēļ aizsāka reformācijas kustību? 

• Kādas sekas (pozitīvas un negatīvas) bija 

reformācijas kustībai? 

• Apskatiet attēlu! Kāds notikums tur parādīts? 

• Kādas pozitīvas pārmaiņas sākās Latvijas 

teritorijā reformācijas ietekmē? 

• Kā izpaudās reformācija Latvijas teritorijā? 

• Nosauciet valstis, kurās šodien valdošā 

reliģija ir katolicisms! 

• Kurās valstīs noteicošais ir luterānisms? 

• Cik un kādas reliģiskas konfesijas ir legālas mūsdienu Latvijā? 

17.Kā cilvēku domāšanu ietekmēja Lielie ģeogrāfiskie atklājumi? Kas un kad tika 

atklāts? 

18.Kāda nozīme renesanses laika cilvēku dzīvē bija mūzikai? 

• Kā atšķīrās baznīcas un sadzīves mūzika? 

• Kas ir madrigāli? Kā tie tiek izpildīti? 



• Kādi mūzikas instrumenti tika lietoti sadzīves mūzikā? 

• Kā sauca mūzikas stilu, kurš veidojas renesanses laikā? 

17.Kādas izmaiņas notika izglītības sistēmā renesanses laikā? 

19.Kā tika audzināti bērni? 

16.gadsimta franču rakstnieks Fransuā Rablē uzskata, ka saprātīgu būtni var izveidot, 

mācot bērnam loģiski domāt. 

• Vai tā domāja visi 16.gs.pedagogi?  

• Kāda mācību metode bija daudz populārāka? 

20.Aplūkojiet attēlu! Kāda slavena celtne tajā attēlota?  

 

• Kāds ievērojams mākslinieks bijis  

              šīs celtnes arhitekts? 

• Atcerieties vēsturē mācīto! Kur tika  

              ņemti līdzekļi šīs greznās bazilikas 

              celtniecībai?  

• Šī celtne kristiešu pasaulē tiek  

              uzskatīta par otru lielāko svētvietu. 

• Kas ir pirmā? Kas trešā? 

21.Kā pārmaiņas renesanses laika pasaules uztverē izpaudās ģērbšanās un ēšanas 

paradumos? 

22.Kāda mehāniska ierīce šeit attēlota? 

23.Cik vecs ir šis izgudrojums? Kas ir tā autors? 

24.Kā šis mehānisms izmainīja kultūras procesus 

pasaulē? 



25.Kad šis izgudrojums pirmo reizi tika praktiski pielietots?  

 

26.Kādi vēl sadzīvei nepieciešami priekšmeti tika izgudroti renesanses laikā? 

Uzrakstiet pārspriedumu par tēmu – 

Lielākas briesmas gandrīz mums visiem rada ne tas, ka mūsu mērķis atrodas 
pārāk augstu, bet gan tas, ka mērķis atrodas pārāk zemu un mēs to sasniedzam. 

Mikelandželo
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