
Astra	Ziemele	

	

	
	

Klasicisms	
	

	

Metodiskais	materiāls	“Kulturoloģijā”	

	

	

	

	

	

	

	

	

2015



Jauno	laiku	sākums	Eiropā.	17.gadsimts.	

Cilvēks,	dabas	kalps,	var	veikt	un	saprast	tiktāl,	cik	
viņš	ar	savu	domāšanu	ir	saskatījis	dabā	valdošo	

kartību.	Vairāk	viņš	nezina	un	nevar	veikt.	

F.Bēkons		

I.	17.gadsimta	filozofiskās	domas	pamats	–	
racionālisms	–	ticība	cilvēka	prāta	spējām.	

II.	Reliģiskās	un	sociālās		pretišķības	17.gadsimta	
Eiropā.	

		1.Trīsdesmit	gadu	kara	sekas	–	Eiropas	pilsoņu	dalīšanās	divās	naidīgās	nometnēs:	

• katoļu	baznīcas	atbalstītie	absolūtie	monarhi	ar	saviem	galmiem,	
• plaukstošās	protestantiskās	tirgotāju	un	amatnieku	pilsētas.		

		2.Pilsoņu	karš	Anglijā	–	karaļa	varas	un	buržuāzijas	piekritēju	asiņainas	sadursmes.	

		3.Absolūtisma	nostiprināšanās	Eiropā.	Kardināla	Rišeljē	veiksmīgās	reformas	Francijā.		

• Luija	IV	(Saules	karaļa	)	valdīšanas	laiks-	viens	karalis,	viena	ticība,	viens	likums,	
• valsts	dzīves	centrs	–	karaļa	galms	–	aristokrātijas	mērķis.	

	

III.	Jauno	laiku	filozofijas	aizsācējs	Eiropas	kultūras	vēsturē	–	Renē	Dekarts	(1596-1650).	

		1.Galvenais	–	būt	pārliecībai,	ka	iegūtās	zināšanas		ir	patiesas.	

		2.Dekarta	izziņas	metodes	principi:	

• nepieņemt	neko,	kas	nav	skaidri	un	noteikti	aptverams	un	neapšaubāms	(patiesības	
princips),	

• sadalīt	katru	problēmu	tās	
vismazākajās	un	visvienkāršākajās	
sastāvdaļās	(analītiskais	princips),	

• sākot	no	visvienkāršākā	iet	uz	
sarežģītāko	(loģiskā	progresa	
princips),	

• noslēgumā	pārskatīt	visu	no	
sākuma	līdz	beigām,	lai	nekas	
nebūtu	izlaists	(pārskata	princips).	

	3.Dekarts	–	Zviedrijas	karalienes	Kristīnes	padomdevējs	(attēlā).	



	4.Dekarta	uzskati	par	Dievu	–	neierobežota	perfekta	esamība,	ko	cilvēks	atrod	savā	prātā.	

	

III.	Blēzs	Paskāls	(1623-1662)	–	franču	dabaszinātnieks,	domātājs	un	filozofs.	

		1.Paskāla	filozofisko	pārdomu	galvenā	tēma	–		kāda	ir	cilvēka	vieta	pasaulē,	kura	tiek	atzīta	par	
bezgalīgu,	jo	cilvēks	ir	tikai	domājoša	niedrīte	pasaules	lielajā	okeānā.	

		2.Cilvēka	uzdevums,	pēc	Paskāla	domām,	-	izprast	savu	divējādo	dabu:	

• bīstami	ir	sevi	nopulgot	un	pielīdzināt	plēsīgam	dzīvniekam,	
• 	nepieciešams	izprast	savu	niecīgumu	un	neuzskatīt	sevi	tikai	par	Dieva	radītu	būtni.	

IV.	Baruhs	Benedikts	Spinoza	(1632-1677)–	ebreju	izcelsmes	domātājs,	Dekarta	uzskatu	
sekotājs,	panteists.	

V.	Vadošais	mākslas	stils	17.gadsimtā	Eiropā	–	baroks.	

		1.Baroks	–	Romas	katoļu	baznīcas	piekritēju	
atbilde	protestantu	sludinātai	vienkāršībai	un	
pieticībai	baznīcu	interjeros:	

• baroka	mākslas	uzdevums	–	slavēt	
monarhiju,	aristokrātiju	un	baznīcu,	

• pacilāti	pompozi	tēli;	reprezentativitāte,	
dekorativitāte,	patoss.	

		2.Baroka	mākslas	izpausme	visdažādākos	
mākslas	veidos	–	arhitektūrā,	glezniecībā,	literatūrā,	teātra	mākslā	un		mūzikā.	

		3.Kurzemes	hercoga	Jēkaba	izveidotais	galms	Jelgavā	–	cenšanās	tuvināties	Parīzes	galma	
greznībai	(zinātniski	pētījumi,	bibliotēka,	teātris,	orķestris	utt.).		

VI.	Ievērojamākie	baroka	laika		arhitekti,	tēlnieki,	gleznotāji.	

		1.Viens	no	ievērojamākiem	baroka	laika	arhitektiem	un	tēlniekiem	–	itālis	Džovanni	Lorenco	
Bernīni(1598-1680):	

• Romas	Svētā	Pētera	katedrāles	beigu	celtniecības	darbu	vadītājs,	
• Pētera	katedrāles	laukuma	projekta	autors,	simetriski	izliektā	kolonāde.	

		2.Reālisma	iezīmes	spāņu	gleznotāja	Djego	Velaskēza	(1599-1660)	daiļradē,	drosmīgais	spāņu	
valdnieka	Filipa	IV	ģimenes	portrets.	



		3.Flāmu	mākslas	diženākais	pārstāvis	–	Pīterss	Pauls	Rubenss(1577-1640),	-		kuplu	krāsu,	
formu	un	dzīvesprieka	piesātinātas	gleznas.	

		4.Slavenākais	Holandes	mākslinieks	Rembrants	van	Reins	(1606-1669),	viņa	jauninājums	
mākslas	pasaulē	–	meistarīgi	izmantotas	gaismēnu	pārejas.	

		5.Franču	arhitekta	Žila	Arduēna	Mansāra	projektētā	Versaļas	pils	–	franču	karaļu	varenības	un	
bagātības	apliecinājums	visi	Eiropai.	

VII.	Klasicisma	mākslas	izpausmes	17.gadsimtā.	

		1.Pastiprināta	interese	par	antīko	grieķu	un	romiešu	kultūru,	tās	atdarināšana.	

		2.Klasicismā	realizētais	skaidrības	princips,	tā	sasaukšanās	ar	racionālisma	idejām.	

		3.Klasicisma	galvenās	īpatnības	–	kārtība,	likumība,	
sakārtotība:	

• antīkās	mākslas	kanonu	pieņemšana	-		cilvēkiem	
vienota	gaume,	uzskati,	

• mākslas	pamatā	-	atdarināšana,	skaistā	pielūgšana,	
skaidra	ideja,	

• klasicisma	vājā	puse	–	nevērība	pret	nacionālām	
īpatnībām,	abstraktums.	

		4.Izcilākais	klasicisma	glezniecības	meistars	–	francūzis	Nikolā	Pusēns	(1594-1665).	
VIII.	Zinātnes	sasniegumi	17.gadsimtā.	

		1.Valsts	atbalsts	zinātniskiem	pētījumiem	Vācijā	un	Francijā:	

• zinātņu	akadēmijas,	biedrības,	observatorijas,	bibliotēkas	pat	aristokrātu	pilīs,	
• zinātnes	un	mākslas	nepieciešamība	karaļa	varas	spodrināšanai.		

		2.Galileo	Galileja(1564-1642)	izgudrotais	teleskops	un	Kopernika	heliocentrisma	teorijas	
apstiprinājums.	

		3.Angļu	zinātnieka	Isaka	Ņūtona	(1644-1727)	formulētais	gravitācijas	spēka	likums,	baltās	
gaismas	sadalīšanās	spektrā,	inerces,	hidrodinamikas	un	citi	likumi.	

		4.Citi	nozīmīgi	izgudrojumi	–	Roberts	Huks	–	barometrs,	Antonijs	fon	Lēvenhūks	–	lēca	ar	300	x	
palielinājumu,	Edmunda	Haleja	atklātā	komēta	u.c.	

		5.Kultūras	dzīves	uzplaukums	zviedru	pārvaldītajā	
Baltijā	–	Igaunijā	un	Vidzemē:	



• pirmā	augstskola	Baltijā	–	Tērbatas	universitāte	1632.g.(attēlā),	
• pirmās	grāmatas	latviešu	valodā	–	Georga	Manceļa	sprediķu	grāmata,	Ernsta	Glika	

Bībeles	tulkojums	u.c..	

IX.	Klasicisma	izpausmes	literatūrā,	galvenais	žanrs	-	dramaturģija.	
		1.Klasicisma	estētikas	pamatprincipi	literatūrā:	

• skaistā	ideāls	ir	mūžīgs	un	absolūts,	to	noteic	stingri	likumi,	
• žanru	hierarhija,	aizliegts	jaukt	žanru	robežas	(komēdiju	ar	

traģēdiju),	
• prāts	–	galvenais	kritērijs	mākslā,	darbu	radīšana	ar	prātu,	

loģiski,	pamatoti,	
• mākslas	audzinošā	nozīme.	

		2.Ievērojamākie	literāti	klasicisma	laikmetā:	
• aforismu	žanra	meistars	Larošfuko,	

Aprobežoti	ļaudis	parast	nosoda	visu,	kas	sniedzas	pāri	viņu	
saprašanai.	

• populārākais	franču	fabulu	autors	Žans	Lafontēns,	sižetu	aizguvumi	no	Ēzopa,	
• traģēdiju	autori	Pjers	Kornejs	un	Žans	Rasins	–	galveno	varoņu	cīņa	starp	-		prātu	un		

jūtām,	gribu	un	tieksmēm,	pienākumu	un	kaislību;	uzvar	prāts,	griba,	pienākums,	
• angļu	dzejnieka	Džona	Miltona	poēmas	,,Zaudētā	paradīze’’	un	,,Atgūtā	paradīze’’.		

			3.Zemā	žanra	-		komēdiju	autors	Moljērs	(Ž.B.Poklēns),	komēdijas	uzdevums	–	pamācīt	un		
							izklaidēt	cilvēkus.	
X.	Mūzikas	kultūra	17.gadsimtā;	laicīgā,	garīgā	un	tautas	mūzika.	
			



UZDEVUMI:	

Klasicisma laikmets Eiropā 

1.Kā mainījās cilvēku pasaules uztvere jaunajos laikos? 

2.Kādēļ jaunajos laikos vieglāk varēja izmantot reliģiju 

politisku mērķu sasniegšanai? 

• Kādēļ Eiropas valstis tiecās pēc absolūtisma? Kas 

tajā pozitīvs jauno laiku sākumā? 

• Kādas funkcijas valstīs pildīja diplomātiskais 

dienests? 

• Kura Eiropas valsts un kāpēc kļuva par 

absolūtisma simbolu? 

• Kādas tiesības un pienākumi bija valsts karalim? 

3.Kas ir racionālisms? Kā tas ietekmē zinātnes attīstību? 

4.Izcilais franču filozofs – racionālists Renē Dekarts izstrādā šaubu metodi. Tās būtība 

–  

      šaubies par visu!  - Kāpēc? Izsakiet savu spriedumu par to!  

5.No kādiem aizspriedumiem (elkiem), pēc Frensisa Bēkona uzskatiem, ir jāatbrīvojas 

cilvēkam? Kāpēc? 

6.Izsakiet savu spriedumu par Blēza Paskāla atziņu –  

cilvēks ir tikai niedrīte vējā, nevis radības kronis. 

7.Kādas jaunas zinātniskas iestādes un bibliotēkas tika dibinātas Eiropā 17.gadsimtā? 

• Kuras valsts karalis īpaši rūpējās par zinātnes attīstību? Kāpēc? 

• Kādi jauni zinātniski atklājumi tika veikti Eiropā 17.gs.? 

8.Noskaidrojiet un pastāstiet, kādus zinātniskus atklājumus veicis Īzaks Ņūtons? 



 

9.Aplūkojiet attēlu! Kādā arhitektūras stilā veidota šī ēka? 

• Kādas pazīmes par to liecina? 

• Kur Latvijas teritorijā (Kurzemē) atrodas šī 

pils? 

• Noskaidrojiet, kur vēl Latvijā atrodas šāda 

stila celtnes! 

10. Kā Kurzemes hercogistē centās ieviest Eiropas klasicisma modi? Cik veiksmīgi tas 

izdevās? 

11.Kādēļ totalitārisma valstīs vēl 20.gadsimtā tiecās arhitektūrā pēc klasicisma stila? 

• Kas tajā pievilcīgs? 

• Kur Latvijā sastopamas neoklasicisma stila 

ēkas, celtas sociālisma laikā? 

12.Aplūkojiet attēlu! Kāda stila iezīmes redzamas 

šīs ēkas celtniecībā? 

• Kā tika veidoti pils parki un dārzi? 

• Kādi divi stili apvienojās 17.gadsimta arhitektūrā?  

13. Kādas ir attēlos redzamo ēku kopīgās un kādas – atšķirīgās iezīmes? 

14. Ko jūs varat pastāstāstīt par šīs 

telpas interjēru? Kādā stilā tas 

veidots? 

15.Kāda slavenas pils zāle šeit 

parādīta?  

16.Atcerieties vēsturē macīto un 

pastāstiet, kādi nozīmīgi vēstures notikumi šeit risinājušies? 



17.Kāda bija klasicisma laika literatūra? Kādus 17.gadsimta literātus jūs zināt?  

Klasicisma teorija secīgi izdzen no literatūras visu haotisko, stihisko, juteklisko, ko 

uzskatīja par zemisku un literārās spalvas necienīgu.  A.Rubenis. 

• Kas bija augstais un kas – zemais literārais žanrs? 

• Kādi nosacījumi bija dramaturģisku darbu uzvedumos? 

• Kas bija noteicošais galveno varoņu rīcībā – prāts vai jūtas? 

• Kādas bija iecienītākās tēmas klasicisma autoru darbos? 

• Nosauciet izcilākos 17.gadsimta dramaturgus! 

• Kāda attieksme bija pret komēdijām? Izcilākais komēdiju autors? 

• Voltērs par 17.gadsimta dramaturģiju ir teicis – 

 Garlaicīga sarunu virkne piecos cēlienos. Kāpēc? 

• Vai šodien tiek uzvestas klasicisma autoru lugas? 

• Pamēģiniet klasē nospēlēt kāda latviešu dramaturga darbu klasicisma stilā? 

• Kāds pasaules kultūrā nozīmīgas darbs tika pārtulkots latviešu valodā 

17.gadsimtā? 

• Kas un kur veica šo darbu?  

18.Aplūkojiet attēlu! Kāds izcils 17.gadsimta gleznotāja 

pašportrets šeit redzams? 

• Kādu mākslas virzienu viņš pārstāv? 

• Kurā valstī dzīvojis šis mākslinieks? 

• Kāda bija laikabiedru attieksme pret mākslinieku? 

• Ko savās gleznās mēdza attēlot šis mākslinieks? 

• Nosauciet, kādus pazīstamus šī gleznotāja darbus 

jūs zināt? 

19.Aplūkojiet nākamo attēlu! Kādu mākslas virzienu pārstāv šī glezna? 

• Kas par to liecina? 

• Vai varat pateikt, kāda aina no Senās Grieķijas dievu dzīves šeit attēlota? 



• Kā atšķīrās sievietes skaistuma ideāli toreiz un tagad?  

 

 

 

 

 

17. Kā ģērbās ļaudis 17.gadsimtā? 

• Kas bija modes noteicējs augstākajā sabiedrībā? 

• Kādēļ Eiropā nāca modē valkāt parūkas? 

• Ko drīkstēja un ko nedrīkstēja atļauties valkāt vienkāršie ļaudis? 

18. Kā brīvo laiku pavadīja augstāko aprindu ļaudis? Kādas bija viņu izpriecas? 

19.Aplūkojiet attēlu pa kreisi un pastāstiet, kādu 

apģērbu gabalu ir valkājusi otrā sieviete!  

• Cik veselīgs ir šāds apģērbs? 

• Kādu iespaidu tas atstāj uz nākamo paaudzi 

un sievietes veselību? 

• Līdz kuram gadsimtam tika valkāti šādi 



apģērba gabali? 

20.Kādus svētkus svinēja vienkāršie ļaudis 17.gadsimtā? 

21.Kā attīstījās mūzika 17.gadsimtā? Kā atšķīrās garīgā un laicīgā mūzika? 

• Kādu mūzikas veidu īpaši bija iecienījis Francijas karalis Luijs XIV? 

• Kāda bija iemīļotāka galma deja 17. un 18.gadsimtā? 

• Nosauciet ievērojamākos 17.gadsimta komponistus! 

• Kādi bija populārākie mūzikas instrumenti? 

 

Uzrakstiet pārspriedumu par tēmu – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhitektūra ir sastingusi mūzika. (J.V.Gēte) 
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