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Viduslaiki	
Romas	baznīca	nekad	nav	kļūdījusies	un	nekļūdīsies,	jo	tā	ir	ierakstīts	Svētajos	Rakstos.	

	
I.	Viduslaiki	–	vidus	laiks	starp	antīko	pasauli	un	

renesansi.	
		1.Kultūras	pagrimums	agrajos	viduslaikos.:		

• kultūras	patērētāju	samazināšanās	tautu	
staigāšanas	laikmetā,	

• analfabētu	skaita	palielināšanās.	
		2.Jaunu	monarhistisku	karalistu	veidošanās	Romas	
impērijas	vietā.							
		3.Nacionālo	valodu	veidošanās:	

• romāņu	valodas	attīstība	–	itāļu,	spāņu,	franču,	
portugāļu,	rumāņu	u.c.,	

• ģermāņu	valodas	pamats	–	vācu,	skandināvu,	angļu	u.c.,	
• slāvu	valodas	–	krievu,	poļu,	čehu,	slovāku,	bulgāru	u.c.	

				4.Latīņu	valoda	–	oficiālā	baznīcas	un	zinātnes	valoda.	
	
II.	Kontrastiem	bagāts	laiks	–	kari,	epidēmijas,	kataklizmas,	bads,	ugunsgrēki,	dabas	sihijas;	īsi	
miera	brīži.	
	
III.	Reliģijas,	filozofijas	un	mākslas	ciešā	saistība	viduslaikos.	
		1.Simbols	kā	kristīgās	mākslas	galvenais	izteiksmes	līdzeklis.	
		2.Izpratne	par	skaistumu,	cilvēkiem	noteiktie	skaistuma	ideāli:	

• garīgais	skaistums	–	gudrība,	godīgums,	talants,	draudzīgums,	empātija,	optimisms,	
• miesas	skaistums	–	veiklība,	spēks,	kustīgums,	veselība,	ilggadība.	

		3.Viduslaiku	filozofija	–	teoloģijas	kalpone,	tās	uzdevums	atbalstīt	un	apstiprināt	teoloģijas	
patiesības.	
		4.Jauns	filozofijas	virziens	–	sholastika	–	atbildes	uz	visiem	jautājumiem	meklējamas		Svētajos	
Rakstos.	
	
IV.	Galvenie	arhitektūras	stili	viduslaikos	–	romānika	(9.-12.gs.)	un	gotika	(13.-15.gs).	
		1.Romānikas	galvenais	likums	–	skaidrs,	funkcionāli	saprotams,	vizuāli	vienkāršs.	
		2.Gotika	–	māksla,	kura	neatbilst	antīkajām	formām	(barbariska):	

• katedrāle	–	gotiskā	laikmeta	dzīves	centrs	(dievkalpojumi,	lekcijas,	sēdes	utt.),	
• gotisko	katedrāļu	īpatnība	–	skulpturālie	tēli	iekšpusē,	
• memoriālā	plastika	un	epitāfijas	(uzraksti	uz	kapu	plāksnēm),	
• monumentālās	glezniecības	veids	–	vitrāžas	–	stikla	gleznas.	

		3.Viduslaiku	baznīcas	un	klosteri	–	saimnieciskās	un	kultūras	dzīves	centri:	



• baznīca	–	vienīgā	ievērojamā	celtne	viduslaiku	ciematiņā,	
• kontrasts	starp	diženo	celtni	un	necilajiem	iedzīvotāju	mājokļiem.	

	
	V.	Reliģijas	noteicošā	loma	viduslaikos;	baznīcas	ekonomiskā	varenība	un	ietekme.	
			1.Baznīca	kā	kopīgs	svētceļojums	uz	Dieva	valstību.	
			2.Mūku	apvienības	klosteros	–	piemērs,	kā	atšķirt	pasaulīgo	un	laicīgo	dzīvi:	

• askētiskais	dzīvesveids,	fizisks	darbs,	lūgšanas	un	
pakļaušanās	bīskapam,	

• cieņa	pret	fizisko	darbu,	lai	izvairītos	no	grēcīgām	domām,	
• antīkās	Grieķijas	un	Romas	kultūras	mantojuma	saglabāšana	

-		tekstu	pārrakstīšana	un	popularizācija,	bibliotēku	
veidošana,	

• subjektīva	pieeja	antīko	autoru	darbiem,	to	,,uzlabošana’’,	
• baznīcu	kalpotāji	–	barbaru	izglītotāji	un	aktīvi	misionāri.	

		3.Teocentriskais	pasaules	uzskats:	
• augstākā	realitāte,	no	kuras	viss	atkarīgs	–	Dievs,	
• nemitīgas	bailes	no	nāves	un	cerības	uz	dvēseles	glābšanu,	
• cilvēku	dalījums	-	grēciniekos	un	Dieva	žēlastību	guvušos.	

		4.Cilvēku	uzskati	par	dzīvi	agrajos	viduslaikos	(pēc	Akulīna	grāmatas):	
• kas	ir	dzīve?	–	skumju	sāpes,	ceļš	uz	nāvi,	
• kas	ir	nāve?	–	nenovēršams	notikums,	svētceļojums	nezināmajā;	cilvēku	zaglis,	
• kas	ir	cilvēks?	-		nāves	vergs,	ejošs	ceļinieks,	pagaidu	viesis	uz	Zemes.	

	
VI.	Franku	karalis	Kārlis	Lielais	–	jaunās	Eiropas	civilizācijas	veidotājs	–	Eiropas	tēvs.	
	
VII.	Vairāku	kultūru	saplūšana	viduslaikos.	
		1.Barbaru	tradīcijas	un	ģermāņu	kultūras	primitīvisms,	militāro	elkdievību	daudzums.	
		2.Antīkā	laikmeta	kultūra	un	kristietība.	
		3.Sakari	ar	austrumu	kultūrām	(neveiksmīgajos	krusta	karos)	un	savstarpējā	bagātināšanās.	
	
VIII.	Viduslaiku	filosofija	un	vadošie	filozofi	–	kristietības	popularizētāji.	
		1.Akvīnas	Toms	–	kristīgās	ticības	un	Aristoteļa	mācības	apvienotājs:	

• pasaule	ir	grandioza,	hierarhiski	sakārtota	celtne,	kur	sava	vieta	ir	vissīkākai	radībai,	
• cilvēka	uzdevums	–	vairot	labo,	atkarojot	pozīcijas	ļaunumam.	

		2.Svētais	Aurēlijs	Augustīns	–	ideja	par	cilvēka	iekšējās	un	ārējās	pasaules	pretstatu:	
• ķermenim	ir	jāpakļaujas	un	jādod	priekšroka	dvēseles	dzīvei,	
• tikai	dievišķā	atklāsme	ļauj	pareizi	izmantot	prātu	un	dzīvot	saskaņā	ar	sevi.	

	



IX.	Izglītības	sistēma	viduslaikos.	
		1.Klostera	skolas	–	tajās	iegūtā	garīgā	izglītība,	baznīcu	kalpotāju	gatavošana.	
		2.Pirmās	universitātes	–	Boloņā,	Parīzē,	Oksfordā,	Kembridžā	u.c.	
		3.Viduslaiku	izglītība	Latvijas	teritorijā:	

• pirmā	mācību	iestāde	Rīgā	–	Domskola,	
• Izplatītākā	mācību	metode	viduslaikos	–	iekalšana,	
• pirmā	publiskā	bibliotēka	Rīgā	1524.g.	(latviešu	bibliotēka	19.gs.vidū,	K.Valdemārs)	

	
X.	Literatūra	viduslaikos.	
		1.Agro	viduslaiku	eposu	tēmas	–	senu	vēsturisku	notikumu	tēlojums,	uzsverot	ētiskos	ideālus:	

• anglosakšu	eposs	par	Beovulfu	–	senangļu	mītiski	uzskati	par	cilvēka	un	dzīvnieku	
saistību,	

• franču	nacionālais	varonis	Rolands,	viņa	piedalīšanās	
Kārļa	Lielā	krusta	karos,	

• spāņu	nacionālais	eposs	par	Sidu,	viņa	cīņa	ar	
musulmaņiem	Spānijā.	

		2.Kurtuzālā	–	galma	–	literatūra	Provansā,	daiļās	dāmas	
kults.	
		3.Pilsētu	literatūra,	tās	sarkastiskā	ievirze	pret	mūku	
askētismu	un	liekulību.	
(Visiem	grēkiem	ļaujos	es,	tikums	svešs	man	tiešām,	
	dvēseli	es	aizmirsis,	rūpējos	par	miesu)	
		4.Īpašs	literārais	žanrs	–	bruņinieku	romāni.	
		5.Izcilākie	viduslaiku	literāti	–	dievišķās	un	laicīgās	dzīves	
apdziedātāji:	

• itāļu	dzejnieks	Dante	–	cilvēka	pēcnāves	dzīves	
tēlojums	poēmā	,,Dievišķā	komēdija’’,	

• angļu	rakstnieks	Džefrijs	Čosers	–	svētceļnieku	stāsti	par	ikdienas	dzīvi	,,Kenterberijas	
stāstos’’.	
	

XI.	Sadzīve	viduslaikos.	
		1.Cilvēku	dalījums	kārtās	–	dižciltīgais,	garīdznieks,	kalps,	dzimtcilvēks	u.c.	
		2.Jauna	dižciltīgo	kārta	Eiropā	–	bruņinieki:	

• bruņinieka	goda	kodekss	–	aizstāvēt	kristīgos	tikumus,	ka	arī	–	sievietes,	bērnus	un	vājos,	
• katra	bruņinieka	goda	lieta	–	piedalīšanās	turnīros.	

		3.Zemais	higiēnas	līmenis	viduslaiku	Eiropā	–	iemesls	mēra	un	citu	slimību	epidēmijām.	
		4.Pārtikas	vienveidība	nabadzīgajiem,	vitamīnu	trūkums	–	iemesls	negausīgai	ēšanai	(īpaši	
maize).	



		5.Daži	noteikumi	kā	uzvesties	pie	galda	bruņiniekiem:	
• kad	sēdies	pie	galda,	visu	laiku	domā	par	Dievu,	,,Svētī	mūs,	Jēzu	Kristu!’’	
• ja	tu	sprauslā	un	smakšķini,	tu	uzvedies	ka	cūka,	
• nedrīkst	dzert	ar	pilnu	muti	kā	tāds	lops,	
• ēšanas	laikā	nedrīkst	kasīt	rokas	un	kaklu	un	bakstīt	ar	nazi	zobus.	

		6.Apģērbs	viduslaikos	–	kārtas	rādītājs	–	katrai	kārti	stingri	noteikts.	
	
XII.	Mūzika	viduslaikos,	tās	nepilnīgais	nošu	pieraksts.	
		1.Garīgās	mūzikas	nošķirtība	no	laicīgās	dzīves	izpriecām	–	priekiem	un	bēdām.	
		2.Agrajos	viduslaikos	vienīgais	atļautais	,,mūzikas	instruments’’	–	cilvēka	balss.	
		3.Pirmais		īstais	atļautais	mūzikas	instruments	kristiešu	baznīcās	–	ērģeles.	

• pirmo	ērģeļu	nepilnības	–	ar	spēku	spiežami	taustiņi	un	pārlieku	lielais	skaļums,	
• baznīcas	kalpu	atsauksmes	par	pirmo	ērģeļu	skanējumu	12.gadsimtā	-	,,Kādēļ	man	

jāklausās	šis	drausmīgais	plēšu	troksnis,	kas	vairāk	atgādina	vētras	dārdus	nekā	balss	
saldmi?	Kāpēc	baznīcās	ir	tik	daudz	ērģeļu	un	zvanu?’’	

		4.Baznīcas	mūzikas	galvenie	žanri:	
• Svētā	mise	(šodien	mesa),	sākotnēji	vienbalsīgi	dziedājumi	latīņu	valodā,	
• gregoriskie	dziedājumi	–	plastiski	

plūstoša	melodija	bez	noteikta	
ritma,	

• himnas	Dievam,	to	autori	-	paši	mūki;	
tiek	asimilēti	arī	tautas	mūzikas	
elementi.	

		5.Polifonās	mūzikas	veidošanās	Parīzes	
Dievmātes	katedrālē	12.gs.	
		6.Vēlo	viduslaiku	galvenais	sasniegums	
mūzikā	–	daudzbalsība.	
		7.Laicīgā	mūzika	viduslaikos:	

• bruņinieku	mūzika,	to	izpildītāji	–	
Francijā	-	trubadūri;	Vācijā	–	
minnezingeri,	

• tautas	dziedoņi	–	menestreli	–	palīgi	profesionāliem	dziedoņiem	(	arī	instrumentālie	
pavadītāji).		
	

	XIII.	Viduslaiku	indivīda	uztveres	centrs	–	Dievs.	
		



UZDEVUMI:	

I.Kādu laika posmu pieņemts saukt par viduslaikiem? 

• Kāds vēsturisks notikums iezīmē viduslaiku sākumu? 

• Kā izmainījās Eiropas politiskā karte, sākoties viduslaikiem? 

• Kad beidzas viduslaiki? Kādēļ tik atšķirīgi viedokļi? 

• Kādēļ par viduslaikiem vēsturē ir tik atšķirīgi uzskati – tumšie viduslaiki vai 

civilizācijas augšanas laiks? 

2.Kāda sabiedriski ekonomiskā formācija un iedzīvotāju kārtas raksturīgas 

viduslaikiem? 

• Kas viduslaikos veidoja sabiedrisko eliti? 

• Kāds bija vienkāršo ļaužu dzīves līmenis viduslaikos? Kā viņi pelnīja dienišķo 

maizi? 

3.Kā agrajos viduslaikos sadalījās kristīgā baznīca? Kāpēc? 

4.Kādi arhitektūras stili valdīja viduslaiku Eiropā? 

5.Kas ir indulgences? Kādas slavenas katedrāles celtniecībā tās palīdzēja? 

6.Aplūkojiet attēlus un nosakiet, kāds arhitektūras stils raksturīgs šīm viduslaiku 

celtnēm? 

• Kādas funkcijas pildīja šīs ēkas? Kam tās paredzētas? 

    



• Kur Latvijā atrodas šīs celtnes?  Kas tajās kopīgs, kas atšķirīgs? 

• Kurā gadsimtā celtas šīs ēkas? 

• Pastāstiet, kāds notikums parādīts otrajā attēlā! Kad tas notiek? 

7.Noskaidrojiet ievērojamākās gotiskās celtnes Eiropā un pastāstiet, kādi arhitektoniski 

jauninājumi tiek pielietoti to celtniecībā! 

8.Pārdomājiet un pamatojiet, kāpēc mākslas zinātnieki apgalvo – 

Gotika ir neiespējamā iespējamība. 

9.Kas pozitīvs un kas negatīvs, katoļu garīdzniekiem liekot ievērot celibātu? 

10.Kādas nacionālās valodas veidojās agrajos viduslaikos? Kādai valodu grupai pieder 

latviešu valoda? 

11.Ko ievērojamu kultūras vēsturē paveikuši Kirils un Metodijs? 

12.Kas un kad izgudroja grāmatu iespiešanas mehānismu? 

13.Kas ir pirmā iespiestā grāmata pasaulē? 

• Kādā valodā šī grāmata tika iespiesta? 

• Kad un kas to sāka tulkot? Kāpēc? 

• Kas ir pirmā iespiestā grāmata latviešu valodā? 

 14.Uzrakstiet, kurās valstīs sabiedrisko eliti veidoja zemāk minētās personas –  

Ø Baroni – 

Ø Lordi – 

Ø hercogi 

Ø Idalgo - 

Ø Bajāri – 

Ø Firsti – 

Ø Kņazi – 

15.Kas ir attēlā redzamais, Latvijas teritorijā dzīvojošais augstmanis? 



16.Kad un kur radās pirmās universitātes Eiropā? Ko tur mācīja? 

• Kāda bija mācību valoda pirmajās universitātēs? 

• Kāds bija visaugstāk vērtētais mācību priekšmets viduslaiku universitātēs? 

• Kā pirmajās universitātēs tika mācīta mūzika? 

• Kas ir sholastika? 

17.Pirmā oficiālā mācību iestāde Latvijas teritorijā? Kādām vajadzībām tā tika dibināta? 

18.Kāds bija galvenais literārais žanrs tautu staigāšanas laikmetā? 

19.Nosaukt agro viduslaiku ievērojamākos literāros darbus (eposus) sekojošām 

valstīm - (tautām) – 

Ø Anglosakši –         

Ø Franki (franči) – 

Ø Spāņi – 

Ø Skandināvi – 

Ø Ģermāņi – 

Ø Slāvi – 

20.Nosauciet latviešu nacionālo eposu! Kad un kas to 

pierakstījis? Kādi vēl eposi ir latviešiem? 

21.Kuru eposu sižeti ir komponēti? Nosauciet 

komponistus! 

22.Kad un kur veidojās bruņinieku literatūra? 

• Kā dēvēja profesionālus dziesminiekus Francijā? Kā Vācijā? 

• Kāda bija attieksme pret sievieti dzejā? Kāda dzīvē? 

• Kādēļ bruņinieku literatūrā tik populāra ir tēma par nelaimīgu mīlestību? 

• Kas kopīgs viduslaiku bruņinieku romāniem ar mūsdienu TV seriāliem (ziepju 

operām)?  

• Kas, kādēļ un kad pārtrauca bruņinieku literatūras attīstību?  



23.Kādam bija jābūt un kas bija jāprot kultūrvaronim (ideālam vīrietim) agros un 

ziedošos viduslaikos (bez kā varēja iztikt?)?  

24.Aplūkojiet attēlus! Kur un kam muzicē šie cilvēki? 

• Kā atšķiras viņu muzicēšanas veids? 

• Kādas vēl atšķirības var saskatīt abos attēlos? 

• Kur mūsdienās Latvijā notiek Senās mūzikas (viduslaiku) svētki? 

    

 

 

 

 

 

25.Pastāstiet, kā veidojās nošu pierakstu zīmes, kādas grūtības bija jāpārvar? 

• Kā un kad radās nošu nosaukumi? 

• Kurā Eiropas baznīcā un kad sāka izmantot daudzbalsīgo dziedāšanu? 

26.Kāda bija baznīcas kalpotāju attieksme pret mūzikas instrumentu pielietošanu 

baznīcās agrajos viduslaikos? Kāpēc? 

27.Kāda bija baznīcas attieksme pret laicīgām teātra izrādēm? Kas ir mistērija? 

28.Kādus svētkus svinēja viduslaikos? 

• Nosauciet, kādas dejas dejoja aristokrātija, kādas vienkāršā tauta?  

• Aplūkojiet attēlus un pastāstiet, kā atšķīrās vienkāršo ļaužu un aristokrātijas 

izpriecas! 



   

29.Izpētiet viduslaiku ēšanas paradumus un sastādiet vienas dienas ēdienkarti 

aristokrātu un vienkārša zemnieka ģimenei. 

30.Uzrakstiet pārspriedumu par tēmu – 

Katedrāle ir kā milzīga akmens simfonija, laikmeta spēka brīnišķīgs rezultāts. 

(Viktors Igo) 
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