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Grāmatā “Pasaules civilizācijas” apkopotas pašas jaunākās
atziņas par cilvēces attīstību. Grāmatas 1. sējumā “Senie laiki”
aplūkota civilizācijas vēsture, sākot ar cilvēcisku būtņu rašanās
laiku līdz Romas civilizācijas bojāejai.
Grāmatas 2.sējumā “Viduslaiki” interesents var gūt izsmeļošas
ziņas par viduslaikiem (apm .600 - 1500). Dziļai un saistošai
analīzei autori pakļauj visus viduslaiku vēstures posmus un
tās norises, kas minētajā periodā bija raksturīgas Eiropas,
Āzijas, Amerikas un Āfrikas kultūrām. Līdztekus politiskajai
un militārajai vēsturei būtiska nozīme piešķirta sabiedrības,
reliģijas, mākslas, filosofijas, zinātnes un tehnikas vēstures
jautājumiem. Vēstījumu papildina ilustrācijas, hronoloģiskas
tabulas, kaites un dažviet pat aculiecinieku komentāri.
Grāmata paredzēta plašam interesentu lokam. To var izmantot
kā mācību materiālu vidusskolēni, studenti. Augstskolu
docētājiem tā noderēs jaunas informācijas ieguvei.
Ar šīs grāmatas palīdzību pasaules vēsture kļūst tuva un
izprotama visiem.

3.SĒJUMS “JAUNIE LAIKI (1. DAĻA) NĀKS KLAJĀ
1999.G. PAVASARĪ.

Grāmata “Pasaules civilizācijas” ir fundamentāls pasaules vēstures
izdevums, kurš ASV nācis klajā 9 reizes!
Grāmatas 2.sējumā “Viduslaiki” interesents var gūt izsmeļošas ziņas par
viduslaikiem (apm.600 - 1500). Dziļai un saistošai analīzei autori pakļauj
visus viduslaiku vēstures posmus un tās norises, kas minētajā periodā
bija raksturīgas Eiropas, Āzijas, Amerikas un Āfrikas kultūrām. Līdztekus
politiskajai un militārajai vēsturei būtiska nozīme piešķirta sabiedrības,
reliģijas, mākslas, filozofijas, zinātnes un tehnikas vēstures jautājumiem.
Vēstījumu papildina ilustrācijas, hronoloģiskas tabulas, kartes un dažviet
pat aculiecinieku komentāri.
Izdevums domāts visiem, kas interesējas par sabiedrības un kultūras
vēsturi. Grāmata kā mācību līdzeklis izmantojama augstskolās, vidus
skolās, koledžās un ģimnāzijās.
3.sējums “Jaunie laiki (1. daļa) nāks klajā 1999.g. pavasari.
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Trešā dala

VIDUSLAIKU PASAULE
T erm inu “v id u s la ik i” eir o p ie š i r a d īja sep tiņ p a d sm ita jā
gadsim tā, la i a r to pau stu savu viedokli p a r ilgo un drū m o
laikposmu, ku rš klasiskās Grieķijas un Rom as spožo sasniegumu
laikm etu šķ īra no viņu p a šu “m o d e r n ā s ” p a sa u les. Termins
iesakņ ojās un tapa p a r n eatņem am u vārdnīcas sastāvdaļu, tomēr
tag ad nopietni zin ātn ieki to nebūt nelieto sen āk ajā nozīmē, proti,
k ā n icin āju m a pilnu apzīm ējum u. L aikā starp aptuveni 600. un
1500. gadu, a r ko viduslaiku ēru pieņemts datēt, norisinājās tik d au dz
dažādu notikumu, ka viennozīmīgi tos raksturot grūti. Kādreizējās
Romas imļ>ērijas austrum daļā noformējās divas ja u n a s-b iz a n tieš u
un islam a civilizācijas, kuras n eapšau bām i ierin dojam as visu
laiku d ižāko civilizāciju sarakstā. Bizantiešu civilizācija savu galu
p ied zīvoja 74.53■ g ad ā, tom ēr islam a civilizācija b ez būtiskām
izm aiņām saglabājusies vēl līdz šai baltai dienai. Tātad no islam a
c iv iliz ā cija s v ied o kļa “v id u sla ik i” b ija nevis starpposm s, bet
brīnišķīgs tapšanas un dzīvesprieka pārpiln as ja u n īb a s laikmets.
Rietum eiropas viduslaiku vēsturi pieņ em ts d alīt trijos p osm os •
agrajos, attīstītajos un vēlajos viduslaikos. Visā agro, attīstīto un
vēlo viduslaiku g aitā ārkārtīgi nozīm īga lom a cilvēku dzīvē bija
kristīgajai ticībai, savukārt citu kopsaucēju piem eklēt praktiski nav
iesp ējam s. “Tum sas la ik m e t a m ” v isv a irā k līd z in ā jā s a g r ie
viduslaiki, kuri sākās aptuveni 600. g a d ā un noslēdzās a p 1050.
gadu, j o tolaik dzīves līm enis g an m ateriālajā, g an arī garīgo
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Viduslaiku pasaule

sasniegumu ziņā paliesi bija ļoti zems. Tomēr ja u agrajos
viduslaikos lika sagatavota augsne civilizācijas turpmākajai
altislibai - vispirmām kārtām tam, lai tiktu izkopta specifiski
rietumeiropeiskas kultūras identitātes izjūta. Attistītie viduslaiki
(apm. 1050. - 1300.g .) vērtējami kā viens no laikmetiem, kurā
cilvēce visspilgtāk apliecinājusijaunrades iespējas. Eiropā manāmi
paaugstinājās dzīves limenis, nodibinājās stabilas nacionālas
valstis, tika izkopti jauni izglitibas institūti un domāšanas veids,
kā ari radīti spoži literatūras un mākslas darbi. Vēlajos viduslaikos
(apm. 1300. - 1500.g.) daudzus attīstīto viduslaiku sasniegumus
apdraudēja neskaitāmas kataklizmas - jo sevišķi dziļa ekonomiska
depresija un plašas mēra epidēmijas. Tomēr vēlo viduslaiku cilvēki
nenolaida rokas, sīksti turējās pie vērtīgākā, ko mantojumā bija
atstājušas iepriekšējās paaudzes, un nepieciešamības gadījumā
radīja atkaljaunus, tābrīža apstākļiem labāk piemērotus institūtus
un idejas. Tā nu viduslaiku gadsimti patiesībā uzskatāmi par
neparasti daudzveidīgu laikmetu, ko būtu vērtspētīt ne tikai tāpēc,
ka tas ir dziļi saistošs pats par sevi, bet ari tālab, ka viduslaikiem
daudz pateicības parādā esam mēs, kas dzīvojam šodienas pasaulē.
Ritot deviņiem Eiropas viduslaiku gadsimtiem, dažādas, turklāt
vietumis itin dinamiskas pārmaiņas norisinājās ari cituviet
pasaulē. Jau iedibināto attīstības ceļu turpināja iet Dienvidāzijas
un Austrumāzijas lielās tautas. Kad musulmaņi, no Afganistānas
ienākuši Ziemeļindijā, turienes dzīvi pārvērta haosā, smagu
triecienu pārdzīvoju indusu kultūru un sabiedrība, tomēr ar laiku
abas tik krasi atšķirīgās reliģijas iemācījās pastāvēt līdzās. Kopš tā
lāika musulmaņu minoritāte Indijā mita pastāvīgi, un vairākus
gadsimtus no vietas Deli biju pilsēta, kurā atradās islamticīgo turku
sultānu tronis. Ja Indija pārdzīvoja satricinājumu, Ķīnas politiskā
iekārta saglabājās nemainīga, turklāt valstspiedzīvoja vēl nebijušu
uzplaukumu un nonāca līdz pat industriālās revolūcijas slieksnim.
Trīspadsmitajā uti četrpadsmitajā gadsimtā civilizācijas progresu
aizkavēja mongoļu okupācija. Minu dinastija, kurai mongoļus no
Ķīnas izdevās izdzīt, pēcāk pievērsās piesardzīga konservatīvismā
politikai. Ķīnas kultūras kodols saglabājās neskarts, taču pamazām
apsika tieksme pēc progresa un novatorisma. Japāna nepiedzīvoja
iebrukumus, kādus pārciest nācās Indijai un Ķīnai, tomēr vairākus
gadsimtus tur valdīja iekšēji nemieri, ļX'c kuriem sabiedrībā izrādījās
ne vien dzīva un vesela, bet ari jaunus spēkus iemantojusi.
Iedibinājāsfeodālisms- visumā līdzigs tai iekārtai, kuras loma bija
tik nozīm īga Eiropas sabiedrības attīstībā. Tomēr Japānā
tirdzniecības un piķētu attīstība norisinājās daudz straujāk nekā
feodālajā Rietumeiropā, lauksaimniecībā centrālā vieta piederēja
zemniekiem, savukārt lielmuižnieki izkopa efektīvas pārvaldes
metodes, kas lieti varēja noderēt valsts apvienošanas darbā.
Āfrikā aizvien noteiktāk savu vietu ieņēma islams - jo sevišķi
kontinenta ziemeļu un rietumu daļā. Arābu un berberu mu
sulmaņi nodarbojās ar rosīgu tirdzniecību, kas savukārt veicināja
valstiskuma iedibināšanos. Vēlajos viduslaikos spēkus zaudējušo
Bizantijas impēriju iekaroja turki - Centrālāzijas tauta, kura,
pārgājusi islamticībā, uzsāka īstenot vērienīgu ekspansijas plānu.
Konstantinopole M53- gadā kļuva p a r Osmanu impērijas

galvaspilsētu - šī impērija bija gan Bizantijas, gan Ziemeļāfrikas
un Tuvo Austrumu karalistu mantiniece. Viduslaiku nogalē spēkā
un bagātībā a r to nevarēja mēroties neviena Eiropas valsts.
Acīmredzot pilnīgi savrup un neatkarīgi no Āzijas vai Eiropas
sabiedrībām vairākas civilizācijas parādījās noteiktos Amerikas
apvidos. Pa r attīstītākajām no tām uzskatāmas divas: maiju
civilizācija Centrālamerikā unjukatanaspussalā Meksikā, kā arī
inku civilizācija Dienvidamerikas Andu kalnos. Kareivīgākā
indiāņu tauta bija acteki, kuru pārziņā bija Meksikas centrālā
ieleja. Visas trīs civilizācijas sagrāva eiropieši, kuri Amerikā kā
iekarotāji ieradās sešpadsmitajā gadsimtā.

Viduslaiku Eiropa
POLITIKA
600.g.

FILOSOFIJA UN ZINĀTNE

Bizantijas imperators Hēraklijs (610. - 641.g.)
Muhameds ar triumfu iesoļo Mekā (630.g.)
Musulmaņi iekaro Sīriju, Persiju un Ēģipti ( 636. - 651.g.)
Musulmaņi iekaro Spāniju (711.g.)

700.g.

Musulmaņu neveiksmīgais mēģinājums ieņemt Konstantinopoli (717.g.)
Kārlis Martels pie Puatjē sakauj musulmaņus (732.g.)
Abāsidu dinastija islama pasaulē (750. - 1258.g.)
Pipins īsais top par franku karali (751.g.)

800.g.

Kārlis Lielais (768. - 814.g.)
Kārļa Lielā kronēšana par imperatoru (800.g.)
Karolingu impērijas iziršana (apm. 850. - 911.g.)
Anglijas Alfrēds Lielais (871. - 8 9 9 g .)
Vikingu iebrukumu kulminācija (apm. 880. - 911.g.)

900.g.
1000.g.
'•gaļĒĻ

IlOO.g.

Vācijas Otons Lielais (936. - 973.g.)
Kijevas valsts dibināšana Krievzemē (apm. 950.g.)
Normaņu ienākšana Anglijā (1066.g.)
Seldžuki-turki sakauj bizantiešus pie Manzikertas (1071.g.)
Henrija IV sodīšana Kanosā (1077.g.)
Anglijas Henrijs I (1100. - 1135.g.)
Francijas Luijs VI (1108. - 1137.g.)

к

Vācijas Fridrihs I (Barbarosa) (1152. - 1190.g.)
Anglijas Henrijs II (1154. - 1189.g.)
Francijas Filips Augusts (1180. - 1223.g.)

1200.g.

Krustneši ieņem Konstantinopoli (Ceturtais krusta karš
(1204.g .)
Spāņu uzvara pār musulmaņiem pie Lasanavasas de Tolozas
(1212.g.)
Vācijas un Sicīlijas Fridrihs II (1212. - 1250.g.)
Lielā harta (Magrni Carta) (1215.g.)
Francijas Luijs IX (svētais Luijs) (1226. - 1270.g.)
Anglijas Edvards I (1272. — 1307.g.)
Francijas Filips IV (Skaistais) (1285. - 1314.g.)

1300.g.

1400.g.

Simtgadu karš (1337. - 1453-g )
Politiskās jukas Vācijā (apm. 1350. - 1450.g.)
Žannas d'Arkas darbība (1429 - 1431 g.)
Karaļa varas nostiprināšanās Francijā (apm. 1143. - 1513 g.)
Firstu varas palielināšanās Vācijā (apm. 1450. - 1500.g.)
O sm ani-turki ieņem Konstantinopoli (1453 g.)
Rožu kari Anglijā (1455. - 1 4 8 5 g .)
Miers starp Ziemeļitālijas valstīm (1454. - I 4 8 5 g .)
Ferdinanda un Izabellas laulības (1469-g.)
Ivans III liek Krievijas impērijas pamatus (1462. - 1505.g.)
Spēcīgā Tjūdoru dinastija Anglijā (1485. - l6 0 3 g.)

Al Farabi (miris 950.g.)
Avicenna (miris 1037.g.)
Pjērs Abelārs (1079. - 1142.g.)
Universitāšu dibināšanās Rietumos (apm .
1100. - 1300.g.)
A ristoteļa darbu tulkojum s latīņu valodā
(apm. 1140. - 1260.g.)
Pjēra Lombāra "Sentences” (apm. 1155.g.)
Roberts Grosetests (apm. 1168. - 1253-g.)
Izgudrotas vējdzirnavas (apm. 1180.g.)
Averroess (miris 1198.g.)
Maimonīds (miris 1204.g.)

Rodžers Bēkons (apm .1214. - 1294.g.)
Svētais Akvīnas Toms (1225. - 1274.g.)
Sholastikas uzplaukums (apm. 1250. - 1277.g.)
O kam as Viljams (apm. 1285. - 1349 g.)
Izgudrots mehāniskais pulkstenis (apm. 1290.g.)
Meistara Ekharta darbības laiks (apm. 1300. 1327.g.)
N om in ālism a u zp lau ku m s (ap m . 1320. 1500.g.)
Drukāšana salikuma tehnikā (apm. 1450.g.)
Turki ar sm agās artilērijas palīdzību ieņem
Konstantinopoli, un franči svin uzvaru Simtgadu
karā (1453.g.)

Viduslaiku Eiropa (turpinājums)
EKONOMIKA
RELIĢIJA
Pilsētu un tirdzniecības pagri
mums Rietumos (apm. 500. 700.g.)
Rūpniecības un tirdzniecības
uzplaukums islama pasaulē
(apm. 700. - 1300.g.)
Agrārā ekonom ika Rietumos
(apm. 700. - 1050.g.)

Tirdzniecības un aipniecības
uzplaukums Bizantijā (apm.
800. - 1000.g.)
Brīvzem niecības iznīdēšana
B iz a n tijā (a p m . 1025. 1100.g.)
Lauksaimniecības attīstība,
pilsētu un tirdzniecības at
dzim šana Rietumos (apm.
1050. - 1300.g.)

Ekonomiskā depresija Eiro
pā (apm. 1300. - 1450.g.)
Plūdi v isā R ie tu m eiro p ā
(1315.g.)
Melnā nāve (1347. Hanzas savienības
kums (apm. 1350. Anglijas zemnieku
nās (1381.g.)
Mediči banka (1397. -

1350.g.)
uzplau
1450.g.)
sacelša
1494.g.)

Muhameds (apm. 570. - 632.g.)
Pāvests Gregors I (590. - 604.g.)
Muhameda hidžra (622.g.)
Šķelšanās starp Siltiem un sunnltiem
(apm . 656.g.)
S v ētais B o n ifā c ijs kā m ision ārs
darbojas Vācijā (apm . 715. - 754.g.)
Svētbilžu nemieri Bizantijas impērijā
(726. - 843.g.)
Klinī klostera dibināšana (910.g.)
Bizantieši kristietībai pievērš Krie
viju (apm . 988.g.)
P āv e sta v aras refo rm u sāku m s
(1046.g .)
Šķelšanās starp Romas un Austrumu
pareizticīgo baznīcu (1054.g.)
Pāvests Gregors VII (1073. - 1085 g.)
K le r v o sv. B e r n a r d s ( 1 0 9 0 . 1 1 5 3 g .)
Pirmais krusta karš (1095. - 1099g .)
C isteriā ņ u o rd e ņ a u zp lau ku m s
(apm . 1115. - 1153 g.)
Vormsas konkordāts dara galu cīņai
par investitūru (1122.g.)
Krustneši cīņā ar Saladinu zaudē
Jeruzalem i (1187.g.)
Pāvests Inocentijs III (1198. - 12l6.g.)
Albiģiešu kaista karš (1208. - 1213-g.)
Fran cisk āņ u o rd e ņ a d ib in āšan a
(1210.g.)
Ceturtais Laterāna koncils (1215.g.)
D om in ikāņ u o rd e ņ a d ibināšana
(1 2 l6 .g .)
Kristieši Svētajā zemē zaudē pēdējās
pozīcijas (1291.g.)
Pāvests B o n ifā c ijs V III (1 2 9 4 . 1303.g.)
Pāvesta B abilonas gūsts (1305. 1378.g.)
Džons Viklifs (apm. 1330. - 1384.g.)
Lielā shizma (1378. - 1417.g.)
Bohēm ijā sludina Jan s Huss (apm.
1408. - I415 g )
Konstances koncils (1414. - 1417.g.)
Husītu sacelšanās (1420. - 1434.g.)
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TRĪS ROMAS MANTINIECES:
BIZANTIJA, ISLAMA PASAULE UN
AGRO VIDUSLAIKU RIETUMEIROPA
Konstantinopole ir rosmes pārpilna pilsēta, tirgotāji turp gan pa
jūru, gan sauszem i plūst no visām pasaules malām, un līdzās tai
stāvēt var vienīgi diženā islama pilsēta Bagdāde. K onstantinopole
slejas Svētās Sofijas katedrāle, un turpat atrodas grieķu pāvesta
sēdeklis, jo Romas pāvesta varu grieķi neatzīst. Baznīcu tur ir tikpat
daudz, cik gadā dienu, to milzīgās bagātības nākušas no salām , un
greznāku baznīcu pasaulē vairs nav.
(Tudelas Benjam iņš. “Ceļojum i”.)
Jūsu sabiedrība ir labākā no visām, kāda jebkad dota cilvēcei,— tā
pieprasa taisnu rīcību, aizliedz netaisnu un dzīvo ar ticību Dievam .
(Korāns, III, 110)
Viņš, Visuvarenais Labdaris, kurš nosaka karaļvalstu likteņus un it
visu notikumu gaitu, ir pīšļos satriecis vienu lielisku veidolu— to
Romas milzi uz dzelzs vai drīzāk māla kājām , bet tad franku valstī
slavenā Kārļa Lielā izskatā licis pacelties nākošā, ne m azāk izcilā
veidola zelta galvai.
(Kāds Sv. Galla klostera m ūks.)

S

eptītajā gadsimtā kļuva skaidrs, ka Rietumu pasaules civi
lizāciju vēsturē aizsācies jauns posms - viena impērija vi
su Vidusjūras piekrastes teritoriju pārvaldīt vairs nespēja.
Ap mūsu ēras 700. gadu vienotās Romas vietu pamazām ieņē
ma tās mantinieces, proti, trīs konkurējošas civilizācijas, kas
attīstījās dažādos Vidusjūras piekrastes apgabalos: Bizantijas,
īslama un Rietumu kristīgā civilizācija. Ikvienai no trijām bija
raksturīga sava valoda un specifisks dzīves veids. Grieķvalodīgās Bizantijas civilizācijas tiešs priekštecis bija Austrumromas
impērija, un tās virzību raksturoja centieni romiešu pārvaldes
tradīcijas apvienot ar īsti dziļu kristīgo ticību. Islama civilizācijā
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Bizantijas un islama
civilizāciju pārvērtējums

kā saziņas līdzeklis kalpoja arābu valoda, un turienes pārval
des sistēmas un kultūras attīstību iedvesmoja spēkpilnās, jaun
ās reliģijas ideālisms. Rietumu kristīgā civilizācija abām pārējām
vilkās astē - viszemāk bija attīstīta tās ekonomika, un gan valsts
pārvaldes, gan reliģiskās dzīves struktūrai piemita neapstrīdami
organizatoriskas dabas trūkumi. Tomēr kā zināms vienotības
pamats kalpoja kristīgā ticība un latīņu valoda, un pēc neilga
laika šī civilizācija pamazām tapa aizvien saliedētāka kā politi
kas, tā arī ticības ziņā.
Rietumu kristīgā civilizācija sāncenses beigu beigās pārspē
ja, tālab vēl salīdzinoši nesen Rietumu rakstnieki Bizantijas un
islama civilizācijas vienprātīgi pūlējās nomelnot, piedēvēdami
tām atpalicību un pat mērķtiecības trūkumu, tomēr laikposmā
no septītā līdz pat vienpadsmitajam gadsimtam 'tāds raksturo
jums vislabāk piederējās tieši Rietumu kristīgajai civilizācijai.
Četrus piecus gadsimtus Rietumi mita Konstantinopoles un Me
kas ēnā. Bizantijas un islama kultūras nozīmi zinātnieki tā īsti
sāk apjaust tikai tagad, un šie sasniegumi lielā mērā pelna ievē
rību ne tikai paši sevis dēļ, bet ari tālab, ka tieši un netieši
daudzējādā ziņā ietekmējuši Rietumeiropas attīstību.

1. BIZAN TIJA S IM PĒRIJA UN TĀS KULTŪRA

B izantijas spožums
un posts

B izantijas vēstures
periodizācijas
problēm as

Vēsturnieks Gibons Bizantijas civilizācijas vēsturi reiz nodē
vējis par “garlaicīgu un vienmuļu stāstu par vārgulību un pos
tu”, tomēr mūsdienās šis stāsts tiek atzīts par ārkārtīgi saistošu
un iespaidīgu. Tiesa, ar īpašu novatorismu Bizantijas impērija
neizcēlās, un to pastāvīgi nomāca gan ārēji draudi, gan iekšpo
litiskas problēmas, tomēr valstij izdevās pastāvēt veselus tūk
stoš gadus. Patiesībā impērija ne tikai nesabruka, bet laiku pa
laikam piedzīvoja uzplaukumu un lielā mērā ietekmēja apkār
tējo pasauli. Starp bizantiešu sasniegumiem minams tas, ka viņi
līdzējuši saglabāt sengrieķu garīgo mantojumu, radījuši krāš
ņus mākslas darbus un ar kristīgo kultūru iepazīstinājuši pagā
nu tautas, vispirmām kārtām slāvus. īsi sakot, Bizantija bija vie
na no visu laiku stabilākajām un ietekmīgākajām impērijām.
Bizantijas vēstures aizsākumu precīzi noteikt nav iespējams,
jo bizantiešu impērija veidojās vēl Romas valsts ietvaros. Tieši
tālab vēsturnieku viedokļi šajā jautājumā dalās. Viens no tiem
vēsta, ka Diokletiāna austrumnieciskās politikas dēļ “bizantiskas” iezīmes piemīt vēl Romas vēsturei, savukārt saskaņā ar vēl
citu ieskatu Bizantijas vēstures sākums datējams ar laiku, kad
Konstantīns Romas vietā par galvaspilsētu padarījis Konstantinopoli, proti, pilsētu, kura pēcāk tapa par bizantiskās pasaules
centru. (Vieta, kurā Konstantinopole tika uzbūvēta, pirms tam
bija pazīstama kā Bizantija, un no šī nosaukuma atvasināts vi
sas civilizācijas apzīmējums. Korektāk būtu lietot apzīmējumu

“konstantinopoliskā”, tomēr jāatzīst, ka tas būtu daudz neparocīgāk.) Taču Diokletiāns ar Konstantīnu joprojām pārvaldīja vie
notu Romas impēriju. Kā zināms, vēl sestajā gadsimtā, kad im
pērijas rietumdaļa krita ģermāņu rokās, Austrumromas impera
tors Justiniāns uzskatīja sevi par Augusta pēcteci un rietumu
teritorijas visiem spēkiem lūkoja atkarot. Justiniāna varas gadi
iezīmēja nozīmīgu pagriezienu ceļā uz bizantisko civilizāciju,
jo tieši tolaik kristalizējās jaunas domāšanas un mākslas for
mas, kas uzskatāmas ne vairs par “romiskām”, bet jau par īsti
“bizantiskām”. Tomēr arī šis atzinums ir visai subjektīvs: daži
zinātnieki priekšplānā izvirza minētās jaunās formas, savukārt
citi argumentē, ka Justiniāns joprojām runājis latīniski un sap
ņojis bijušo Romu atjaunot. Tikai pēc 610. gada pie varas nāca
jauna dinastija, kuras izcelsme bija meklējama austrumos, - tās
pārstāvji runāja grieķiski un piekopa īsteni austrumniecisku vai
specifiski “bizantisku” politiku. Neraugoties uz to, ka Bizantijas
vēstures sākumu itin labi varētu datēt arī ar Diokletiāna, Kon
stantīna vai Justiniāna valdīšanas laiku, šoreiz mēs to aizsāksim
ar 610. gadu, kad tronī kāpa imperators Hēraklijs.
6 10 . gads ir visai parocīgs arī tāpēc, ka no šī brīža līdz pat
1071. gadam Bizantijas militārās un politiskās vēstures vadlīni
jas noteica nepieciešamība aizstāvēties pret sekmīgiem iebru
kumiem no austrumiem. Kad pie varas nāca Hēraklijs, Bizantiju
nopietni apdraudēja persieši, kuri jau bija pamanījušies iekarot
teju visas impērijas Āzijas daļas teritoriju. 6 l4 . gadā persieši kā
sava triumfa zīmi pat aizveda līdzi svēto relikviju - it kā auten
tiskā Jeruzalemes krusta gabalu. Ar milzu pūlēm Hēraklijam
izdevās apvienot bizantiešu spēkus un briesmas novērst - per
sieši tika sakauti un 627. gadā atgūts tika arī krusts. Persija
nonāca Bizantijas pakļautībā, un Hēraklijs vienā mierā valdīja
līdz pat 641. gadam. Tomēr imperatora varas pēdējos gados
bizantiešu valsti sāka apdraudēt jauni karapūļi, kuri mācās vir
sū no senāk tik rāmās Arābijas. Jaunās islama ticības iedvesmo
ti un izmantodami to, ka Bizantija bija novājināta cīņās ar Per
siju, arābi neilgā laikā guva visai pārsteidzošas sekmes. Līdz
650. gadam viņi bija ieņēmuši gandrīz visas tās teritorijas, ko
septītā gadsimta sākumā īsu brīdi bija iekarojuši persieši, tur
klāt anektēja arī pašu Persiju un devās vēl tālāk uz rietumiem,
pāri Ziemeļāfrikai. Iemantojuši varu pār visu Vidusjūru, arābi
sāka saimniekot arī uz ūdens. 677. gadā viņu flote lūkoja ie
ņemt Konstantinopoli, bet, kad tas neizdevās, 717. gadā arābi
mēģināja uzbrukt pilsētai vēlreiz, šoreiz ar vienotiem jūras un
sauszemes spēkiem.
717. gadā likās, ka veiksme bizantiešiem no jauna pagrie
zusi muguru, tomēr imperators Leons Izaurietis (717 - 741)
pret arābu militārajiem draudiem vērsās ar tikpat lielu apņē
mību, ar kādu gadsimtu agrāk persiešiem pretim bija stājies

Bizantijas imperatorsJustiniānsII.
Zelta monēta, 685.g. Vienā mo
nētas pusē redzams Kristus kā
pasaules valdnieks, otrā pusē imperators kā viņa padevīgs kalps

Ilēraklija valdišanas
laiks; islam a izcelšanās

Grieķu uguns

bizantijas atdzimšana
p ēc kaujas pie
Manzikertas

Hēraklijs. Izmantodams slepenu aizdedzināmo ierīci, kas pazīs
tama kā “grieķu uguns”1, kā arī apliecinādams izcilas karavado
ņa dotības, Leons spēja sakaut arābu spēkus gan uz jūras, gan
arī uz sauszemes. Konstantinopoles aplenkuma likvidēšana 717.
gadā vērtējama kā viena no nozīmīgākajām kaujām visas Eiro
pas vēsturē - ne vien tāpēc, ka tās dēļ Bizantija spēja pastāvēt
vēl daudzus simtus gadu, bet arī tālab, ka tā palīdzēja pasargāt
Rietumus: ja islamticīgo karaspēks būtu ieņēmis Konstantinopoli, tad diez vai kāds būtu spējis to apturēt ceļā uz pārējo
Eiropas daļu. Turpmāko pārdesmit gadu laikā bizantiešiem iz
devās atkarot lielāko daļu Mazāzijas. Šī teritorija līdz ar Grieķiju
tapa par impērijas sirdi un tāda palika vēl trīssimt gadus. Turp
māk Bizantijas attiecībās ar islama pasauli valdīja pata stāvok
lis, līdz desmitā gadsimta otrajā pusē, sagaidījuši pretinieka va
renības norieta periodu, bizantieši jutās spējīgi pāriet uzbruku
mā. Šajā laikposmā, kurš vērtējams kā Bizantijas vēstures zelta
laikmets, bizantiešu karaspēks atkaroja lielāko daļu Sīrijas, to
mēr jau vienpadsmitajā gadsimtā visu bizantiešu guvumu kā ar
slotu aizslaucīja vēl cita islamticiga tauta - seldžuki-turki. 1071.
gadā Mazāzijā pie Manzikertas seldžuki sakāva bizantiešu kara
spēku, un šī pārsteidzošā uzvara ļāva iebrucējiem savā ziņā
1 Pastāv uzskats, ka tas bijis sēra, ligroina (sm agā benzīna) un nedzēsto kaļķu
maisījums. Uz ienaidnieku šķidrā uguns tika raidīta no bronzas caurulēm , kas
bija uzstādītas kuģu priekšgalos un uz Konstantinopoles mūriem.

pārņemt ari pārējās Bizantijas austrumu provinces. Tagad Bi
zantijas robežas no jauna bija tādas pašas kā Hēraklija un Le
ona laikos.
Pēc Manzikertas kaujas Bizantijas impērija bojā neaizgāja,
tomēr bijušo spēku vairs neatguva nekad. Galvenokārt tas no
tika tāpēc, ka laikā no 1071. gada līdz pat impērijas galīgajam
sabrukumam 1453- gadā Bizantijas izredzes manāmi ierobežoja
stabilais Rietumeiropas uzplaukums. Līdz tam Rietumeiropa bi
ja daudz par vāju, lai Bizantijai spētu mest kaut cik vērā ņema
mu izaicinājumu, taču vienpadsmitā gadsimta nogalē situācija
jau bija pavisam citāda. Tajā pašā 1071. gadā, kad seldžuki pie
veica bizantiešus Mazāzijā, rietumnieki normaņi padzina bizantiešus no viņu atlikušajiem īpašumiem Dienviditālijā. Par spīti
tik nepārprotamam naidīguma apliecinājumam Bizantijas im
perators vārdā Aleksijs Komnēns 1095. gadā aicināja rietumnie
kus talkā cīņā pret turkiem, un vēl smagāk kļūdīties diez vai
bija iespējams. Imperatora palīgā sauciens izraisīja krusta ka
rus, savukārt tie izrādījās galvenais Bizantijas valsts sabrukuma
cēlonis. Pirmajos krusta karos rietumnieki patiesi palīdzēja bizantiešiem atgūt Mazāziju, toties neaizmirsa arī paši sevi un
pievāca daļu Sīrijas, kura it kā pienācās bizantiešiem. Laika gaitā domstarpības vairojās, un rietumnieki, kuri militārā ziņā to
brīd jau bija pārāki, aizvien kārāku skatu sāka mest uz pašu
Konstantinopoli. 1204. gadā viņi kārdinošo augli pēdīgi izšķī
rās noplūkt - krustneši, kuriem pienācās nodarboties ar Jeruza
lemes iekarošanu, bruka virsū Konstantinopolei un sagrābto
pilsētu ar neredzētu cietsirdību izlaupīja. Krietni paplucinātais
Bizantijas galms pamanījās nobēdzināties turpat netālu un 126l.
gadā Konstantinopolē atgriezās, tomēr jāpiebilst, ka turpmāk
no impērijas bija atlicis vairs tikai nosaukums un no tās bijušās
varenības - tikai atmiņas vien. Pēc 126l. gada valsts vēl puslīdz
pastāvēja daļā Grieķijas, bet 1453. gadā varenie seldžuku pēc
teči, turki osmani, pabeidza krustnešu iesākto darbu - ieņēma
pēdējās impērijas teritorijas paliekas un arī pašu Konstantino
poli. Turkiem Konstantinopolē pieder vēl šobaltdien, tikai ta
gad tā pārdēvēta par Istanbulu jeb Stambulu.
Tas, ka Konstantinopolē pēdīgi krita, diez vai uzskatāms
par pārsteidzošu faktu - drīzāk jābrīnās par to, ka, neraugoties
uz daudzajiem ienaidniekiem, Bizantijas valsts spēja pastāvēt
tik ilgi. Vēl jo lielāks brīnums tas šķiet tāpēc, ka visas impērijas
vēstures gaitā neatslābstoša spriedze bija raksturīga arī valsts
iekšpolitiskajai situācijai. Palikdami uzticīgi vēlīnās Romas tra
dīcijai, bizantiešu valdnieki sevi pasludināja par dievišķas varas
ieceltiem absolūtiem monarhiem, tāpēc opozīcijai neatlika ne
kas cits, kā vērpt intrigas vai ķerties pie vardarbības, un Bizan
tijas vēsturei raksturīgi nepārtraukti galma apvērsumi - tādas
lietas kā sakropļošana, slepkavības un acu izduršana tur bija
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gluži ierastas. Sarežģītās aizkulišu darbības dēļ Bizantijas politi
ka iemantojusi tādu slavu, ka par “bizantiskām” vēl šodien dē
vējam izsmalcinātas, varas gaiteņos īstenotas slepenas mahinā
cijas. Laimīgā kārtā impērijas tronī laiku pa laikam kāpa ari
patiesi izcili valdnieki, kuri neierobežoto varu pienācīgi prata
izmantot, turklāt vēl jo svarīgāks apstāklis bija tas, ka valstī
pastāvēja stabils birokrātiskais aparāts, kurš darboties nepār
trauca arī galma apvērsumu laikā.
Viens no Bizantijas panākumu un stabilitātes svarīgākajiem
iemesliem patiešām bija efektīvā birokrātijas darbība. Bizantieši
varēja būt droši, ka darbaspēka viņu birokrātiskajam aparātam
netrūks, jo vispārējās izglītības tradīcija bizantiskajā civilizācijā
bija saglabāta un tika apzināti kopta. Tieši ar to bizantiskie Aus
trumi viskrasāk atšķīrās no agrīnajiem latīniskajiem Rietumiem:
laikposmā no aptuveni 600. līdz 1200. gadam rietumu kristīgajā
pasaulē lasīt un rakstīt prata teju vienīgi mūki un garīdznieki,
savukārt Bizantijas valsts varēja pamatoti lepoties ar to, ka turie
nes laji bija baudījuši vērā ņemamu izglītību. Bizantijas ierēdnie
cība pilsoņu dzīvi regulēja tik lielā mērā, ka šodien tas liktos
pavisam nepieņemami. Birokrāti piedalījās izglītības un reliģijas
jomas pārraudzīšanā, kā arī uzņēmās jebkādas saimnieciskās dar
bības vadīšanu. Pilsētas ierēdniecības pārstāvji, piemēram, Kon
stantinopolē noteica cenas, algas un licencēšanas kārtību, kon
trolēja eksportu un uzraudzīja to, kā tiek ievērots sabats. Vēl
vairāk - parasti iznākums izrādījās salīdzinoši veiksmīgs, un bi
rokrātu darbība nebūt neapslāpēja indivīda saimniecisko inici
atīvu. Birokrātiskās metodes palīdzēja arī nodrošināt kārtību ka
raspēkā un flotē, galmā un diplomātu korpusā, un organizatoris
ki spēcīgāku veidojumu tolaik pasaulē nebija.
Vēl cits Bizantijas stabilitātes iemeslu skaidrojums saistās ar
faktu, ka līdz pat vienpadsmitajam gadsimtam valsts varēja le
poties ar salīdzinoši noturīgu ekonomisko bāzi. Kā reiz iztei
cies vēsturnieks sers Stīvens Ransimens, “par valsts varenību
un drošību Bizantijā gādāja birokrātiskais aparāts, taču algot to
bija iespējams, tikai pateicoties tirdzniecībai”. Ja Rietumos starp
tautiska mēroga tirdznieciskie sakari un pilsētu dzīve vairāku
gadsimtu gaitā nepastāvēja vispār, bizantiskajos Austrumos tirdz
niecība un pilsētas joprojām plauka un zēla. Pirmkārt, devītajā
un desmitajā gadsimtā Konstantinopolē bija nozīmīgākais
tirdzniecības centrs, kurā no austrumiem ieplūda greznumpreces,
bet no rietumiem - izejvielas. Impērijas robežās tika kopta
stingi?
un veicināta arī pašmāju rūpniecība, kuras galvenā nozare bija
zīda aušana, un līdz pat vienpadsmitajam gadsimtam Bizantija
bija ievērojama ar noturīgo zelta un sudraba valūtu. Konstanti
nopoles iedzīvotāju skaits brīžiem teju sasniedza miljonu, to
mēr nozīmīga lielpilsēta bija arī Antioha, bet Bizantijas vēstures
beigu posmā ari tādas pilsētas kā Tesaloniki un Trebizonda.

Bizantijas tirdzniecības un rūpniecības nozīmi vēsturnieki
akcentē tāpēc, ka abas minētās jomas bija savam laikam nepa
rasti attīstītas un kalpoja kā valsts pārticības galvenais balsts,
tomēr saimnieciskās sistēmas kodols, tāpat kā visās seno laiku
sabiedrībās, Bizantijā bija un palika lauksaimniecība. Bizantijas
lauksaimniecības vēsture galvenokārt ir stāsts par to, kā pret
atkarību no lielajiem zemes īpašniekiem, proti, turīgajiem aristo
krātiem un klosteriem, cīnījušies sīkie zemnieki. Līdz vienpa
dsmitajam gadsimtam brīvzemniekiem izdevās pastāvēt, patei
coties valsts likumdošanai, bet pēc 1025. gada aristokrātijas va
ra pieauga un zemnieki pamazām pārtapa par trūcīgiem nom
niekiem. No tā izrietēja visai bēdīgas sekas, tostarp arī fakts, ka
zemnieki vairs nejutās ieinteresēti stāties pretī svešzemju iebru
cējiem, un pie Manzikertas piedzīvotā sakāve bija visai likum
sakarīgs iznākums. Līdz ar brīvās zemniecības iznīcināšanu Bi
zantijas impērijas norieta posmā aizvien ārzemnieciskāka kļuva
ari vietējā tirdzniecība. Pēc 1204. gada bizantiešu tirdzniecības
monopolu sāka apstrīdēt Itālijas pilsētas Venēcija un Dženova,
Bizantijai liedzot krietnu daļu kādreizējās peļņas. Tādējādi tur
ki grāva impēriju no ārpuses, savukārt venēcieši to pašu darbu
veica Bizantijas saimnieciskajā sistēmā.
Tiktāl, meklējot Bizantijas impērijas būtiskākos stabilitātes
iemeslus, esam runājuši par karadarbību, valsts pārvaldi un eko
nomiku. Zināmā mērā tam varētu arī piekrist, tomēr pašiem
bizantiešiem parasti visvairāk rūpēja viņu ticība. Lai cik tas lik
tos neparasti, par neskaidriem reliģiskiem jautājumiem bizantieši varēja strīdēties tikpat dedzīgi, kā mūsdienās ļaudis mēdz
apspriest politikas vai sporta problēmas, - patiesībā vēl dedzī
gāk, jo bizantieši nereti bija gatavi mesties cīņā un pat mirt, lai
aizstāvētu pāris vārdus ticības apliecībā. Dziļo interesi par ticī
bas mācības saturu vislabāk apliecina kāda agrīnās Bizantijas
rakstnieka vēstījums. Tajā lasāms, ka uz jautājumu par maizes
klaipiņa cenu maiznieks atbildot: “Tēvs ir varenāks nekā Dēls,”
bet apvaicājies, vai vanna sagatavota, cilvēks dabūjot zināt, ka
"Dēls rodas no nekā”. Skaidrs, ka reliģisku nesaskaņu gadīju
mā tik pārmērīga dedzība valstij var nodarīt neizmērojamu pos
tu, taču tad, ja valstī šajā ziņā valda vienprātība, tā līdz ar to
iemanto spēcīgu pašpaļāvības un misijas apziņu.
Reliģiskās nesaskaņas Bizantijā parasti iemantoja visai kom
plicētu raksturu, jo tajās aktīvi iesaistījās imperatori. Baznīcas
dzīvē imperatora vara bija ievērojama (garīdznieki valdniekus
nereti uzskatīja par “Dievam līdzīgiem”), tāpēc viņš būtiski ie
tekmēja diskusiju gaitu, tomēr Bizantijas imperatori tā arī ne
spēja piespiest pavalstniekus ticēt tam, kam ticēja paši, - jo
sevišķi tad, ja tas draudēja ar provinču sanaidošanos. Tikai as
totajā gadsimtā, kad bija atšķēlušās daudzas austrumu provin
ces un izstrādātas striktas reliģiskās dogmas, iestājās kaut kas
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līdzīgs reliģiskam pamieram, tomēr jau nākamajā gadsimtā tas
pagaisa kā nebijis, jo iesākās tā dēvētie “ikonoklastu nemieri”.
Ikonoklasti bija kristieši, kuri vēlējās aizliegt ikonu (Kristus
un svēto attēlu) pielūgšanu. Kustības aizsācējs bija imperators
Leons Izaurietis, bet vēl jo kaismīgāks svētbilžu nīdējs izrādījās
viņa dēls Konstantīns V (740 - 775), tāpēc vēsturnieki ikonoklastiem piedēvējuši visai dažādus motīvus. Pirmais un neapšau-,
bāmākais saistās ar teoloģiskiem apsvērumiem. Tēlu pielūgša
nu ikonoklasti uzskatīja par pagānisma pazīmi. Viņuprāt, ne
drīkst pielūgt cilvēka roku darinājumu, Kristus ir bijis tik die
višķs, ka mirstīgas būtnes radītā mākslas darbā viņu atveidot
nav iespējams, turklāt jautājums vispār nav apspriešanas vērts,
jo vēl Mozus baušļos teikts: “Netaisi sev tēlus vai dievekļus.”
(Otrā Mozus grāmata, 20. nod.)
Iespējams, ka ikonoklasti vadījās ne tikai no teoloģiskas
dabas apsvērumiem vien. Leons Izaurietis bija imperators, kurš
Konstantinopoli bija paglābis no islamticīgajiem slepkavām, bet
musulmaņi, cik spēdami, vairījās no tēliem, kuri, viņuprāt, bija
“Sātana roku darbs” (Korāns, V, 92), tāpēc radās viedoklis, ka
Leona ikonoklastiskā politika ir mēģinājums likvidēt vienu no
nopietnākajām nepilnībām, kāda, pēc musulmaņu domām, pie
mīt kristīgajai ticībai, un tādējādi mazināt musulmaņu pārāku
ma apziņu. Jādomā, ka zināmi apsvērumi saistījās arī ar valsts
iekšpolitisko un finansiālo situāciju. Uzsākot radikāli jaunu re
liģisku kustību, imperatori, iespējams, vēlējās vēlreiz apliecināt
savu varu pār baznīcu un vērsties pret klosteru augošo varu.
Laika gaitā izrādījās, ka klosteri patiesi apvienojās, kā ieganstu
tam izmantodami nepieciešamību ikonas aizstāvēt, un Konstan
tīns V sarīkoja nežēlīgu vajāšanu, pie viena piesavinādamies
krietnu tiesu klosteru bagātību.

Kristus kā Visuma vald
nieks. Divpadsmitā gad
simta mozaīka Kefaļu ka
tedrālē Sicīlijā. D ivpa
dsmitajā gadsimtā Sicīli
ja Bizantijas robežās ne
ietilpa, tom ēr normaņu
valdnieki algoja bizantiešu amatniekus. B ībelē,
ko Kristus tur rokā, lap
pusē pa kreisi teksts ie
mūžināts grieķu, proti,
bizantiešu valodā, savu
kārt pa labi - normaņu
valodā

Devītajā gadsimtā svētbilžu nemieri noslēdzās ar to pašu. ar
ko bija sākušies, proti, ar tēlu pielūgšanu, tomēr gadsimtu ilgu
šais strīdiņš vēsturē atstāja visai tālejošas sekas. Pirmkārt, pēc
imperatoru pavēles tika iznīcināts liels daudzums garigās māk
slas darbu. Bizantiešu ikonas, kas datējamas ar laiku pirms as
totā gadsimta, ir saglabājušās, taču tās lielākoties nākušas no
attālākām vietām, tādām kā Itālija vai Palestīna. Šie mākslas
darbi ir nenoliedzami augstvērtīgi, tāpēc atliek no sirds nožēlot
tos, kas aizgājuši zudībā. Otrkārt, svētbilžu nemieri iezīmēja
pirmo nopietno plaisu starp Austrumu un Rietumu kristīgo baz
nīcu. Pāvests, kurš līdz pat astotajam gadsimtam bija uzticams
bizantiešu sabiedrotais, ikonoklastus daudzu iemeslu dēļ at
balstīt nevarēja. Kā galvenais no tiem minams fakts, ka ikonoklastu ekstrēmisti sāka apšaubīt svēto pielūgšanas kultu, bet
pāvesta tiesības uz primātu noteica tas, ka viņš tika uzskatīts
par sv. Pētera pēcteci. T ieši tālab astotā gadsimta pāvesti ikonu
noliegšanu apkaroja un griezās pēc palīdzības pie franku kara
ļiem. Pāvesta nostājas maiņa bija būtisks solis virzienā uz
Austrumu-Rietumu attiecību pasliktināšanos un līdztekus tam
arī nozīmīgs notikums visā Rietumeiropas vēsturē.
Minētās bija tikai nedaudzas no ikonoklastu īslaicīgās uz
varas izraisītajām sekām; sakāves galvenais cēlonis bija tas, ka
ar jaunu spēku sevi lika manīt bizantiešu specifiskā reliģiozitā
te. kas kopš devītā gadsimta nemainīga saglabājās līdz pat Bi
zantijas vēstures beigām. Pirmkārt, bizantiešiem bija raksturīga
uzticība tradīcijai. Pat tad, ja ticības lietas tika pakļautas ekspe
rimentiem, bizantieši pasludināja, ka tas darīts tādēļ, lai no jauna
apliecinātu vai dziļāk atklātu tradīcijas jēgu. Tagad, pēc ieilgu
šām jukām, viņi eksperimentiem vēlējās mest mieru un stingrāk
nekā jebkad turējās pie aizlaikos iedibinātām patiesībām. Kā
vēstījis kāds ikonoklastu oponents: “Ja kāds eņģelis vai impera
tors jums sludina vēl nedzirdētu evaņģēliju, tad aizdariet savas
ausis.” Tāds ieskats bizantiešu reliģijai piešķīra iekšēju spēku,
gals pienāca nesaskaņām un ķecerībai, devītajā un desmitajā
gadsimtā viņu ticība iemantoja jaunus piekritējus, tomēr tāds
iznākums kalpoja ari kā šķērslis radošai prāta darbībai, turklāt
ne vien reliģijas ietvaros, bet gara dzīvē vispār.
Minētās tendences vainagojās ar bizantiešu apcerīgās dievbi-ibas triumfu. Ikonu aizstāvju svarīgākais arguments nebūt ne
saistījās ar to. ka svētbildes jāpielūdz. Viņuprāt, tās palīdz apzi
ņai pārcelties nemateriālajā pasaulē. Kopš svētbilžu nemieru lai
kiem apcere kā ceļš uz apgaismību pamazām iemantoja bizantisltā garīguma raksturīgākās iezīmes statusu. Arī rietumniekiem
tāds ceļš nelikās nepieņemams, tomēr tipisks Rietumu svētais
bija aktīvists, kurš ar grēku saprata netikumu un pestīšanu rau
dzīja izpelnīties, veikdams labus darbus. Savukārt bizantiešu te
ologi grēku drīzāk skaidroja ar nezināšanu un ticēja, ka pestīšanu
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iespējams rast caur apgaismību. Tādējādi Austrumu kristietībā
tika kultivēta zināma pasivitāte un misticisms, ar ko tā no Rietu
mu kristīgajām strāvām manāmi atšķiras vēl šobaltdien.
Reliģijas loma bizantiešu dzīvē bija tik liela, ka nereti paliek
nepamanīti bizantiskās civilizācijas laicīgie aspekti, tomēr zinā
mu apsvērumu dēļ dažus no tiem būtu vērts pieminēt. Pirm
kārt, bizantieši rūpīgi kopa klasisko mantojumu. Dedzīgā no
došanās kristīgajai ticībai nebūt neliedza godāt seno grieķu at
stātās garamantas. Bizantijas skolu mācību sistēma balstījās uz
grieķu klasisko literatūru, tā ka izglītoti ļaudis Homēra darbus
zināja daudz labāk, nekā mēs šodien zinām Šekspīru. Bizanti
jas zinību vīri studēja un komentēja Platona un Aristoteļa filosofiskos darbus, savukārt Bizantijas literāti atdarināja Tukidīda
prozas stilu. Pievēršanās klasikai bagātināja bizantiešu gara dzīvi
un literatūru, kura mūsdienās nereti tiek noniecināta oriģinali
tātes trūkuma dēļ, turklāt tādējādi grieķu klasiskā literatūra lika
saglabāta vēlākajām paaudzēm. Tas, kas no grieķu klasiskās lite
ratūras nonācis līdz mūsdienām, saglabājies tikai tāpēc, ka šos
tekstus reiz rūpīgi pārrakstījuši Bizantijas rakstveži.
Bizantiešu klasicisms izveidojās, pateicoties laicīgās izglītī
bas sistēmai, kuras ietvaros tika īstenota arī sieviešu izglītoša
na. Ņemot vērā izglītības vietu un praksi tālaika kristīgajos Rie
tumos un islama pasaulē, bizantiešu rūpes par sievietes garīgu
mu un intelektu vērtējama kā patiesi neparasta parādība. Meite
nes no aristokrātu vai bagātnieku ģimenēm skolu neapmeklēja,
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toties salīdzinoši labu izglītību baudīja turpat mājās - pie privāt
skolotājiem. Saglabājušās ziņas par kādu bizantieŠu sievieti, kura
prāta ziņā nebūt nav palikusi iepakaļ Platonam un Pitagoram.
Slavenākā bizantiešu intelektuāle bija princese Anna Komnēna,
kura tēva gaitas aprakstījusi stilistiski smalkā biogrāfijā, kas ba
gātīgi piebārstīta ar citātiem no Homēra un Eiripīda darbiem.
Bizantijas impērijā sievietes nodarbojās ne tikai ar literatūru, bet
ari ar medicīnisko praksi, un te jāpiemin, ka Amerikā sievietēm
tāda iespēja tika liegta vēl salīdzinoši nesen.
Labāk mums pazīstami bizantiešu sasniegumi arhitektūras
un mākslas jomā. Lieliskākais bizantiešu arhitektūras paraugs
bija Svētās Sofijas (Svētās Gudrības) katedrāle, kura uzbūvēta
sestajā gadsimtā. Līdzekļi celtniecībai netika žēloti. Neraugoties
uz to, ka katedrāles būvdarbi tika pabeigti vēl pirms laika, ko
esam pieņēmuši par Bizantijas vēstures aizsākumu, tā uzskatā
ma par specifiski bizantisku gan stila, gan vēlākās ietekmes
ziņā. Celtnes projekta autori bija izglītojušies hellēniskās tradī
cijas ietvaros, tomēr no grieķu tempļa katedrāle krasi atšķīrās.
Tai pienācās nevis slavināt ar lepnību pārņemta indivīda vare
nību, bet gan simbolizēt kristīgās ticības garīgo raksturu un
vērstību uz iekšējo pasauli. Tieši tālab ēkas ārējais izskats pro
jektētājiem rūpēja maz. Vienkāršās mūra ārsienas klāja tikai ap
metuma kārta, nebija ne marmora apšuvuma, ne graciozu ko
lonnu, ne skulptūrām rotātu antablementu. Toties iekštelpas
greznoja daudzkrāsainas mozaīkas, zeltījums, krāsaina marmo
ra kolonnas un krāsaina stikla gabaliņi, kuri atstaroja saules
gaismu līdzīgi slīpētiem dārgakmeņiem. Lai vairotu brīnuma klāt
būtnes izjūtu, ēka projektēta tā, ka gaisma, šķiet, plūst nevis no
ārpuses, bet rodas turpat baznīcā.
Arī Svētās Sofijas katedrāles strukturālais plānojums bija pa
visam kas jauns. Tā raksturīgākā iezīme bija kupola principa
piemērošana kvadrātveida ēkai. Sākotnēji katedrāle bija iecerē
ta kā krustveida ēka un ar kupolu bija paredzēts pārjumt tās
centru, tādējādi vainagojot visu celtni. Visgrūtāk bija izplānot,
kā ar apaļu kupolu iespējams pārklāt kvadrātveida pamatu. Pro
blēmas risinājums izrādījās četras grandiozas arkas, kas izaug
no pīlāriem centrālā laukuma četros stūros. Tādējādi kupola
apmale balstās uz arku virsotnēm, bet izliekto trijstūrveida plakni
starp arkām aizpilda mūris. Gala rezultāts bija brīnum masīva
arhitektoniska forma, kura vienlaikus radīja majestātiskas gran
diozitātes iespaidu un ļāva likt lietā arī smalkākas apdares pa
ņēmienus. Svētās Sofijas katedrāles lielā kupola diametrs ir 32m,
un tā centrs virs grīdas paceļas teju 54m augstumā. Kupola
apmalē ierīkoti tik daudzi logi, ka tas, šķiet, nebalstās ne uz ko
un karājas gaisā.
Arī grieķu klasiskajā mākslas stilā bizantieši ieviesa krasas
izmaiņas. Viņi radījuši brīnišķīgus griezumus ziloņkaulā,
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manuskriptu ilustrācijas, rotaslietas un, vispirmām kārtām, mo
zaīkas, proti, attēlus, ko veido izkārtoti krāsaina stikla vai ak
mens gabaliņi. Cilvēku figūras mozaīkās parasti tēlotas neda
biskas un īsti neklasiskā stilā pagarinātas, lai radītu dziļas diev
bijības vai diža majestātiskuma iespaidu. Visumā Bizantijas māk
slai raksturīgs izteikti abstrakts, formāls un smalki noslīpēts stils,
tāpēc valda ieskats, ka bizantieši mākslā centušies iemiesot lai
ka varai nepakļaujamu ideālo skaistumu. Mūslaiku dzejnieks
V.B.Jeitss savai viedokli visdaiļrunīgāk paudis “Kuģojumā uz
Bizantiju”, kur stāstīts par bizantiešu zeltkaļu darinātajiem māk
slīgajiem putniem, “.. kam jādzied / Bizantijas augstdzimušo
ausīm / Par to, kas bijis, ir un reiz vēl būs".
Jādomā, ka spilgtākais apliecinājums tam, cik vitāla Bizanti
jas civilizācija bijusi savos zelta laikos, ir vairāku slāvu tautu un
jo sevišķi Krievijas pievēršanās Austrumu kristietībai. Par to vēsta
leģenda, kura apvijusi vēsturiskas patiesības graudu: stāsta, ka
krievu valdnieks Vladimirs ap 988. gadu nospriedis atteikties
no senču pagāniskās ticības un pievērsties kādai labākai, tālab
aizsūtījis savus ļaudis ievākt ziņas par islamu, Romas katolicis
mu un Bizantijas kristietību. Sūtņi atgriezušies ziņojuši, ka vie
nīgi Bizantijā Dievs patiesi ‘ mītot cilvēku vidū”, tāpēc Vladi
mirs uz. karstām pēdām pasaucis bizantiešu misionāru un licis,
lai tas viņu nokristī. Notikums vēl jo nozīmīgāks izrādījās tāpēc,
ka kopš tā laika Krievija kļuva par Bizantijas kultūras provinci
un līdz pat divdesmitajam gadsimtam bija un palika Austrumu
pareizticības spēcīgākais bastions.
Kad Konstantinopole 1453. gadā krita, krievi atskārta, ka ir
izraudzīti, lai turpinātu bojā aizgājušās Bizantijas valsts impēris
ko misiju un tālāk nestu bizantiešu ticības karogu. Tāpēc viņu
valdnieks pieņēma titulu cars, kas nenozīmē neko citu kā “cēzars”, bet Maskavu pasludināja par “trešo Romu”. “Divas Ro
mas ir kritušas,” teicis kāds krievu runasvīrs,’’trešā vēl stāv, bet
ceturtās nebūs nekad.” Tamlīdzīga ideoloģija lielā mērā palīdz
izprast Krievijas imperiālisma turpmāko attīstību. Iespējams, ka
tieši bizantiskās tradīcijas noteica ari to, ka caram Krievijas val
stī piederēja neapšaubāmi augstākā vara. Bizantiešu stilistiskie
principi nepārprotami ietekmējuši krievu mākslu, un tieši bi
zantiešu ideju iespaidā savus darbus radījuši arī jauno laiku
dižākie Krievijas rakstnieki - Dostojevskis un Tolstojs.
Diemžēl tieši tolaik, kad nostiprinājās Konstantinopoles at
tiecības ar Krieviju, Bizantijas attiecības ar Rietumiem aizvien
vairāk un neglābjami pasliktinājās. Pēc ikonoklastu nemieriem
Austrumu un Rietumu kristiešu attiecībās valdīja neatslābstošs
saspīlējums - daļēji tāpēc, ka Konstantinopole ņēma ļaunā rie
tumnieku centienus nodibināt konkurējošu impēriju (pie šī darba
800. gadā ķērās Kārlis Lielais), bet lielākoties tur bija vainoja
mas aizvien augošās atšķirības starp abu reģionu kultūrām un

reliģijām. Bizantieši rietumniekus uzskatīja par neaptēstiem ne
jēgām, savukārt paši rietumeiropiešu acīs bija mīkstčauļi, ku
riem piemīt nepārvarama tieksme uz ķecerībām. Tiklīdz Rietu
mi sasparojās, tie novājinātajiem Austrumiem metās virsū gan
ar spalvu, gan zobenu. 1054. gadā pāvests pieprasīja, lai Aus
trumu Baznīca atzīst viņa primātu, tādējādi izprovocējot reliģi
jas shizmu jeb šķelšanos, kas nav likvidēta vēl šodien. Vel dzi
ļāk ķīli iedzina krusta kari.
Pēc Konstantinopoles aplenkuma 1204. gadā bizantiešu nai
dam pret rietumniekiem radās visai saprotams pamats. “Mūs un
viņus,” rakstījis kāds bizantietis, “tagad šķir bezdibenis: itin ne
kas mums vairs nav kopīgs.” Rietumnieki austrumniekus dēvē
ja par “visupēdējām padibenēm..., kas nav pat saules gaismas
cienīgi”, savukārt austrumnieki, izmantodami to, ka saule aiz
apvāršņa nolaižas rietumos, turieniešus saukāja par tumsas bēr
niem. Situāciju savā labā izmantoja turki, kuri ne vien ieņēma
Konstantinopoli 1453- gadā, bet drīz pēc tam iekaroja arī lielu
daļu Dienvidaustrumeiropas, pamanīdamies aiziet līdz pat Vīnei.
Paturot prātā minētā naida bēdpilno vēsturi, pētījumu par
bizantisko civilizāciju noslēgsim ar to, ka pieminēsim visu, ko
tai esam parādā. Tīri fiziskā nozīmē Bizantijas impērija laikpos
mā no septītā līdz pat vienpadsmitajam gadsimtam kalpoja kā
aizsargvalnis, kas Rietumiem palīdzēja saglabāt neatkarību no
islama pasaules. Ja bizantiešiem nebūtu izdevies Eiropu aizsar
gāt, Rietumu kristīgā civilizācija visdrīzāk būtu izdzisusi kā sve
ce. Otrkārt, milzīgu pateicību parādā mēs esam bizantiešu mā
cītajiem ļaudīm, kuri palīdzējuši saglabāt grieķu klasiskās zinā
šanas. Auglīgākā bizantiešu un Rietumeiropas zinību vīru sa
darbība norisinājās itāļu renesanses laikā, kad neviens cits kā
bizantieši itāļu humānistiem palīdzēja iepazīt Platona darbus.
Taču rietumnieki no bizantiešiem daudz ko tika mācījušies ari
agrāk un no viņu manuskriptiem smēlās zinības vēl līdz pat
sešpadsmitajam gadsimtam. Līdzīgā kārtā arī bizantiešu māksla
ievērojamā laikposmā ietekmējusi Rietumeiropas mākslinieku
centienus. Ja minam tikai izcilākos paraugus, tad atcerēsimies,
ka Svētā Marka bazilika Venēcijā tika būvēta stilā, kas teju pilnī
gi identisks bizantiskajam, un bizantiešu ietekme daudzviet at
pazīstama arī vairāku dižu Rietumeiropas gleznotāju, tostarp
Džoto un El Grēko darbos. Turklāt joprojām dzīva ir arī pati
bizantiskā kultūra - tā iemūžināta izcilajos mākslas pieminek
ļos, kas saglabājušies līdz šai baltai dienai. Neizmērojama god
bijība pārņem cilvēku, kuram savām acīm laimējas skatīt bizan
tiešu mozaīkas tādās pilsētās kā Ravenna un Palerma, bet tas,
kurš uzņemsies mērot ceļu līdz Stambulai, tur ieraudzīs slejamies brīnumaino Svētās Sofijas katedrāli, kur visā krāšņumā
joprojām rotājas gaisma, kas reiz tik spoži mirdzējusi bizantiskajos Austrumos.

25

Krievu ikona. Svētbildē jūtama
Bizantijas stila ietekme

B izantijas ieguldījums
Rietumu civilizācijas
attīstībā

Svētā M arka b az n īca Venēcijā.
Izcilākais bizantiskās arhitektūras
piemineklis Itālijā

2. ISLAMA UZPLAUKUMS

Islam afen om en s

Ja Bizantijas vēstures sākuma gads praktiski nav nosakāms,
toties tās gals pavisam noteikti datējams ar 1453- gadu, islama
civilizācijas vēstures atskaites punkts ir skaidrs un nepārprotams, taču nekas nav zināms par tās beigām, jo Muhameda
reliģija, proti, islams, vērā ņemamu spēku saglabājusi vēl šo
dienas pasaulē. Pie islamticigajiem jeb musulmaņiem patlaban
pieder aptuveni septītā dala pasaules iedzīvotāju, un visblīvāk
musulmaņi koncentrējušies teritorijā, kas no Āfrikas pāri Vidē
jiem Austrumiem un Centrālāzijas dienvidiem stiepjas līdz Indi
jai, Bangladešai un Indonēzijai. Visus musulmaņus vieno kopī
ga reliģija un vienkāršs dzīves veids, jo islams no ticīgajiem
allaž pieprasījis ne vien uzticību iedibinātiem rituāliem, bet arī
sekošanu noteiktām sabiedriskām un kultūras normām. Patie
si, islams dēvējams par vērienīgu eksperimentu - tā mērķis ir
vispasaules mēroga sabiedrība, kuras pamatā likta reliģisko un
ikdienas dzīvēs priekšrakstu pilnīga saskaņa, un šajā ziņā Mu
hameda ticībai iepakaļ paliek gan jūdaisms. gan kristietība. Sa
protams, ka praksē eksperimenta gaitu un rezultāta kvalitāti
vienmēr ietekmējusi konkrētā vide un vēsturiskais laiks, tomēr
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tas norisinās joprojām, un tieši tālab, neraugoties uz rasu, valo
das un dzīves vietas atšķirībām, musulmaņu vidē allaž saglabā
jusies apbrīnojama kopības izjūta. Šajā sadaļā aplūkosim islamiskā eksperimenta vēstures pirmsākumus, īpaši akcentējot tā
rietumniecisko orientāciju. Tomēr vienmēr der paturēt prātā,
ka islams ģeogrāfiski izplatījās daudzos virzienos un tāpēc Āfri
kas un Indijas vēsturi ietekmēja tikpat spēcīgi kā Eiropas vai
Rietumāzijas attīstības gaitu.
Laika gaitā islams mājvietu atrada daudzās zemēs, tomēr
stāsts par tā vēsturi aizsākas Arābijā. Pirms islama dibināšanas
tuksnešiem klātā pussala bija tik atpalicis nostūris, ka par uz
manības vērtu kumosu to neuzskatīja neviena no abām varena
jām kaimiņimpērijām, proti, nedz romieši, nedz arī persieši. Lie
lākā daļa arābu bija beduīni - klejojoši kamieļu gani, kas pārti
ka no kamieļmātes piena un tuksneša oāzēs atrodamajiem augu
valsts produktiem, piemēram, datelēm. Sestā gadsimta otrajā
pusē arābu saimnieciskā dzīve kļuva nedaudz rosīgāka, jo pāri
tuksnešiem tika iestaigāti starptautiskās tirdzniecības celi. Tā
kā kari starp Bizantijas un Persijas impērijām ieilga, karavānām,
kas šurpu turpu pārvadāja Āfrikas un Āzijas preces, visdrošākā
tranzītzeme izrādījās Arābija, un vietumis izauga pilsētas, kas
minēto tirdzniecību virzīja un tās paplašināšanos izmantoja sev
par labu. Kā ievērojamākā no tādām pilsētām minama Meka,
kura ne vien atradās galveno tirdzniecības ceļu krustpunktā,
bet bija arī vietēja mēroga reliģisks centrs. Mekā atradās Kaaba svētvieta, kas vienoja daudzas arābu ciltis un klanus. (Svētnīcā
stāvēja Melnais akmens, proti, meteorīts, kuru par brīnumainu
relikviju vienprātīgi atzina daudzu un dažādu dievību pielū
dzēji.) Svētnīcu un saimnieciskās aktivitātes visā Mekas apkai
mē pārraudzīja kureišu cilts - dižciltīgi tirgoņi un uzņēmēji,
kuru rokās atradās arī samērā primitīvi organizēta vietējā vara.
Islama pamatlicējs Muhameds nācis no kureišu vidus un ap
570. gadu dzimis Mekā. Agrā bērnībā zaudējis vecākus, viņš
sāka kalpot pie kādas bagātas atraitnes, kuru vēlāk apņēma par
sievu, tādējādi nodrošinādams savu materiālo stāvokli. Līdz pat
pusmūža gadiem Muhameds savas dienas vadīja kā pārticis tir
gotājs un no pārējiem pilsētniekiem īpaši neatšķīrās, taču ap
610. gadu viņš piedzīvoja reliģisku atklāsmi, kas krasi mainīja
paša Muhameda dzīvi un manāmi ietekmēja arī pasaules tālāko
likteni. Līdz tam vairums arābu bija politeisti, kas vairāk vai
mazāk vienprātīgi atzina to, ka varenākais no visiem viņu die
viem ir Allahs. Muhameds 610. gadā izdzirdēja balsi, kas viņu
uzrunāja no debesīm un paziņoja, ka Allahs esot vienīgais dievs.
Citiem vārdiem, jaunā ticība bija principiāli monoteistiska. Zi
ņojumi no debesīm pienāca atkal un atkal, pamazām iezīmējās
jaunās reliģijas kodols, un saskaņā ar pavēli Muhameds, uzņē
mies “pravieša” misiju, sāka sludināt kureišiem monoteistisku
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ticību. Sākumā viņa piekritēju pulks bija visai ierobežots icspējams, kureišu varasvīri baidījās, ka reliģijas maiņa mazinās
Kaabas un tādējādi arī Mekas pievilcību ticīgo acis. Tomēr Jasribas pilsētai, kas atradās netālu uz ziemeļiem, tādas rūpes bija
svešas, un turienieši aicināja Muhamedu pārcelties pie viņiem,
lai pravietis tur kalpotu kā neitrāls tiesnesis vietējo strīdiņu rei
zēs. 622. gadā Muhameds līdz ar saviem piekritējiem ielūgumu
pieņēma. Tā kā iziešana no Mekas (arābiski - hidžra) iezīmēja
Muhameda slavas ceļa sākumu, musulmaņi to uzskata par sava
laikmeta atskaites punktu: ja kristieši savu ēru sāk ar Kristus dzim
šanu, musulmaņi laiku sāk skaitīt ar hidžras, proti, 622. gadu.
Jasribas pilsētu Muhameds pārdēvēja par Medīnu (“pravie
ša pilsētu”) un drīz vien iemantoja pilsētas valdnieka statusu.
Tostarp viņš savu piekritēju pulku sāka apzināti veidot ne vien
par reliģisku draudzi, bet arī par politisku organizāciju. Lai nu
kā, vajadzēja izdomāt, kā atbalstīt Mekas muhamedāņus, tur
klāt pravietis no sirds vēlējās atriebties kureišiem par to, ka tie
nebija ņēmuši vērā viņa aicinājumus pievērsties Allaham, tāpēc
Muhameds ar saviem ļaudīm pasāka uzbrukt kureišu karavā
nām šaipus Mekas. Kureiši pūlējās aizstāvēties, tomēr pēc pāris
gadiem reliģiskās kaismes spārnotie Muhameda piekritēji viņus
sakāva. 630. gadā, izcīnījis uzvaru vairākās tuksneša kaujās, Mu
hameds ar triumfu iesoļoja Mekā. Kureiši paklausīgi pieņēma
jauno ticību, un Kaaba ne tikai saglabājās neskarta, bet pārtapa
par islama galveno templi un stāv vēl šobaltdien. Pēc Mekas
ieņemšanas jaunajā ticībā pakāpeniski pārgāja arī citas arābu
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ciltis, tā ka Muhameds, kurš nomira 632. gadā, vēl pieredzēja
to, ka viņa dibinātā ticība vēršas plašumā.
Islama doktrīnas ir pavisam vienkāršas. Pats vārds islams
nozīmē ‘'padevība”, un islama ticība pieprasa absolūtu pakļau
šanos Dievam. Vienīgo Dievu arābi sauc Allaha vārdā, tomēr
musulmaņu Dievs nebūt nelīdzinās Zevam vai Jupiteram, kuri
ir tikai pirmie starp sev līdzīgiem: musulmanim Allahs ir Visva
renais Radītājs - tā pati visuvarenā dievība, ko pielūdz kristieši
un jūdi. Tāpēc musulmaņu formula “nav cita dieva, kā vien
Allahs” pareizāk būtu izprotama pārfrāzējumā, proti, “nav citas
dievības, kā vien Dievs”. Tieši tālab musulmaņi ticēja, ka Mu
hameds bijis nevis pats Dievs, bet gan viņa pēdējais un dižā
kais pravietis. Postulējis stingru monoteismu, Muhameds mācī
ja, ka cilvēkam neatkarīgi no viņa izcelšanās pilnībā jānodod
sevi Dieva rokās, jo pastarā tiesa ir neizbēgama. Mirstīgajam
jāizdara būtiska izvēle - par vai pret jaunu dzīvi Dieva kalpībā.
Ja izvēle ir pozitīva, Dievs viņam rādīs ceļu uz svētību, bet
pretējā gadījumā Dievs no cilvēka novērsīsies, un pēdējais ne
glābjami ieslīgs neizpērkamā grēkā. Pastardienā dievbijīgie ie
mantos mūžīgo dzīvošanu pasaulīgo prieku paradīzē, savukārt
nolādētie nonāks mūžīgās uguns un moku valstībā. Praktiskie
padomi ticīgajiem atrodami Korānā - islama svētajos rakstos,
kur apkopotas atklāsmes, ko Dievs ar gudru ziņu licis piedzī
vot Muhamedam. Korāns iesaka ticīgajam pilnībā nodoties taisnprātībai un līdzjūtībai, kā arī uzticīgi pildīt reliģijas priekšrak
stus, tas ir, skaitīt lūgšanas, ievērot gavēni, doties svētceļojumā
uz Meku un ik pa brīdim no galvas skandēt Korāna pantus.
Islama reliģija daudzējādā ziņā līdzinās jūdaismam un kris
tietībai, un tā nav tikai sakritība - skaidrs, ka Muhamedam abas
pēdējās ticības bijušas pazīstamas. (Mekā un Medīnā jūdu ne
trūka; arī kristiešu idejas līdz Muhameda ausīm bija nonākušas,
tomēr ne tik tiešā ceļā.) Jūdaismam un kristietībai islams galve
nokārt līdzinās tāpēc, ka sludina stingru monoteismu, individu
ālās tikumības un līdzjūtības nozīmi un atklāsmes ceļā ieman
totu Svēto rakstu autoritāti. Muhameds par augstākās reliģiskās
patiesības avotu pasludināja Korānu, tomēr par dievišķa gara
apzīmogotām atzina arī Veco un Jauno Derību. Šķiet, ka no
kristietības Muhameds aizguvis mācību par pastaro tiesu, par
miesas augšāmcelšanos, par pēcnāves atalgojumu vai sodu, kā
arī ticību eņģeļiem (pravietis uzskatīja, ka pirmo vēsti Dievs
viņam atsūtījis ar eņģeļa Gabriela starpniecību). Jēzu Kristu Mu
hameds atzina par vienu no visu laiku dižākajiem praviešiem,
tomēr atsacījās viņu pieņemt kā dievu un paziņoja, ka pats esot
īstenojis tikai vienu brīnumu - pierakstījis Korānu. Tāpat viņš
ignorēja kristietības mācību par mīlestības pilnu ziedošanos un,
kas vēl svarīgāk, savai reliģiju neapgādāja nedz ar sakramen
tiem, nedz garīdzniecību. Ikviens musulmanis ir personiski
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atbildīgs par to, lai mūžs tiktu aizvadīts dziļā dievbijībā, un
starpnieki viņam nav vajadzīgi - garīdznieku vietu pilda mācīti
teologi, kuri skaidro islama ticības un likuma garu. Kopīgās
lūgšanās musulmaņi vienojas m ošejā, tomēr nekāds dievkalpo
jums tur nenotiek. Garīdzniecības trūkuma dēļ islams līdzinās
jūdaismam, un vēl jo izteiktāku šo līdzību dara komplicētā saikne
starp Allaha iekārtotās sabiedrības reliģisko un sociālpolitisko
dzīvi. Tomēr, pretēji jūdaismam, islams pretendēja uz universālismu un grasījās īstenot unikālu globāla mēroga misiju, kālab
arī izplatījās tālu aiz Arābijas robežām.
Pirmie soļi virzienā uz globāla mēroga ietekmi tika sperti
tūliņ pēc Muhameda nāves. Pravietis netika atstājis nekādus rī
kojumus, un skaidra priekšstata par politiskas varas mantošanas
mehānismu arābiem trūka, tāpēc pastāvēja pamatotas bažas, ka
Muhameda iedibinātās sabiedrības dienas ir skaitītas. Tomēr Mu
hameda uzticamākie sekotāji, kum priekšgalā stāvēja viņa sie
vastēvs Abu Kakrs un kāds kaismīgs adepts vārdā Omārs, neka
vējoties uzņēmās iniciatīvu un piešķīra Abu Bakram titulu “ka
lifs” , proti, “pravieša vietnieks”. Turpmākos trīs gadsimtus kalifs
bija un palika musulmaņu reliģiskais un politiskais virsvadonis.
Kļuvis par kalifu, Abu Bakrs uz karstām pēdām uzsāka militāru
kampaņu, lai pakļautu arābu ciltis, kuras Muhameda mācībai
visnotaļ piekrita, taču nevēlējās atzīt pravieša sekotāja autoritāti.
Sekmīgās karadarbības gaitā Abu Bakra armija pamazām virzījās
arvien tālāk uz ziemeļiem un izsoloja ārpus Arābijas robežām.
Iespējams, musulmaņi pat jutās pārsteigti par to, ka bizantiešu
un persiešu spēku pretestība izrādījās tik niecīga.
Divus gadus pēc nākšanas pie varas Abu Bakrs nomira, ta-

ču viņa vietu kā kalifs ieņēma Omārs, kurš turpināja vadīt arā
bus karagājienos pret kaimiņu impērijām. Omara uzvaras cita
citai sekoja teju nepārtrauktā virknē. 636. gadā arābi sakāva
bizantiešu armiju Sīrijā un tad ātri vien savā ziņā pārņēma visu
apkaimi, okupējot tādas lielpilsētas kā Antioha, Damaska un
Jeruzaleme. 637. gadā viņi iznīcināja persiešu armijas galveno
korpusu un iesoļoja turienes galvaspilsētā Ktesifonā. Kad ie
naidnieka rokās bija kritis Persijas administratīvais centrs, im
pērijas pretestības spējas izsīka ātri vien, un 651. gadā arābi
persiešu valsti bija pakļāvuši pilnīgi. Rizantijas sirds bija samērā
attālā Konstantinopole, un tai arābi piekļūt acumirklī nespēja,
tomēr līdz 646. gadam viņiem bija izdevies atņemt bizantiešiem
Ēģipti, pēc tam arābi devās tālāk uz rietumiem - pāri Ziemeļāfrikai. No turienes viņi 711. gadā iebruka Spānijā un arī šo nova
du bez liekiem sarežģījumiem iekaroja gandrīz pilnībā. Tādējā
di nepilna gadsimta laikā musulmaņu rokās bija kritusi visa
senā Persija un krietna tiesa vecās Romas teritorijas.
Kā lai izskaidro tik neparastas sekmes? Pareizāk būtu vis
pirms noskaidrot, kas uzvarētājiem kalpoja kā stimuls, un tad
palūkoties, kādi apstākļi viņu uzdevumu darīja tik viegli pavei
camu. Pretēji vispārpieņemtajam ieskatam islama izplatībai tās

Klints svētnīca Jeruzalem ē. Musul
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meds brīnumainā kārtā pārcēlies
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liņ pēc Kaabas
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sākumposmā nebūt nebija ticības kara raksturs. Iesākumā mu
sulmaņi nemaz nejutās ieinteresēti savai ticībai pievērst citas
tautas, gluži otrādi - arābi cerēja, ka pakļautās tautas islamam
nepievērsīsies un tādējādi viņi paši varēs saglabāt savu identi
tāti, palikdami valdnieku un nodokļu ievācēju statusā. Tomēr,
neraugoties uz to, ka ekspansijas motīviem nebūt nepiemita
reliģisks raksturs, reliģiskais fanātisms izrādījās visai izšķirošs
faktors - tauta, pirmoreiz iepazinusi valstisku organizētību, pa
devīgi pildīja kalifa pavēles un iemantoja apziņu, ka tādējādi
īsteno Dieva gribu. Patiesībā arābi no tuksneša projām devās
auglīgākas zemes un laupījuma meklējumos, savukārt aizvien
tālāk virzījās tikai tāpēc, ka uzvaras rokās devās tik viegli. Arā
biem par laimi viņu reliģiskais pacēlums sagadījās vienā laikā
ar pretinieku nespēka brīdi. Bizantija ar Persiju ilgajos karos
bija tik novājinātas, ka vēl vienu reizi sakopot spēkus nespēja.
Vēl vairāk - pārmērīgo finansiālo prasību dēļ Persijas un Bizantijas vietējie iedzīvotāji pret savām birokrātiskajām impērijām
bija noskaņoti naidīgi, turklāt Konstantinopoles pareizticīgie ne
mitīgi vajāja bizantiešu Sīrijas un Ēģiptes kristīgos “ķecerus”.
Arābi nevienu savai ticībai pievērst necentās, pieprasīja mazā
kus nodokļus nekā bizantieši un persieši, un tāpēc viņus daudz
viet sagaidīja siltāk nekā līdzšinējos valdniekus. Kāds Sīrijas
kristietis pat rakstījis, ka “atriebes Dievs ar arābu palīdzību mūs
izrāvis no romiešu (t.i., Bizantijas impērijas) nagiem”. Visu ie
priekšminēto iemeslu dēļ islams neilgā laikā izplatījās visā tik
apjomīgajā teritorijā starp Ēģipti un Irānu, kur kopš tiem lai
kiem pastāv joprojām.
Sekmīgo iekarojumu gaitā arābiem nācās piedzīvot arī pir
mo nopietno politisko šķelšanos. 644. gadā kalifs Omārs nomi
ra, un viņa vietu ieņēma viens no Osmaniem. Jaunais valdnieks
izrādījās visai nevarīgs un pieļāva, ka vairojas nesaskaņas ar
Omeijādu dzimtu - turīgu Mekas klanu, kurš sākotnēji Muha
meda aicinājumam atsaucies nebija. Osmana pretinieki pulcē
jās ap pravieša brālēnu un znotu Ali, kurš asinspiederības, iz
celšanās un kareivīgā gara dēļ vadoņa lomai tobrīd likās pie
mērotāks kandidāts. 656. gadā Osmans krita no dumpinieku
rokas, un Ali atbalstītāji par kalifu iecēla viņu. Tomēr ietekmīgā
Osmanu dzimta līdz ar saviem piekritējiem jauno kalifu neatzi
na. Izcēlās nemieri, Ali tika nogalināts, un uzvaru svinēja Osmani. 66l. gadā par kalifu kļuva Omeijādu dzimtas pārstāvis,
un šis klans varu saglabāja līdz 750. gadam. Taču Ali sekotāji
sevi par sakautiem tā ari neatzina. Laika gaitā viņi saliedējās
mazākuma partijā, kas pazīstama ar nosaukumu šiīti (iz a arābu
valodā ir “partija” vai “frakcija”) un sludināja, ka uz kalifa varu
vai vispār jebkādu varu musulmaņu kopienā var pretendēt vie
nīgi Ali pēcnācēji. Savukārt kalifāta patieso attīstību un tā tradī
cijas aizstāvēja sunnīti (sitnna arābiski nozīmē “reliģiska paraža”).
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Domstarpības starp abām partijām nav likvidētas vēl šodien.
Būdami pastāvīgā opozīcijā, šiīti izkopa kareivīgu raksturu
un iemantoja dziļu pārliecību, ka ir vienīgie īstenās ticības
sargi. Laiku pa laikam šiītiem izdevās sagrābt varu kādā ap
gabalā, tomēr ne reizes viņi nekļuva vairākuma partija. Mūs
dienās šiīti ir pie varas Irānā un ļoti daudz viņu ir arī Irākā,
tomēr, kopumā ņemot, pie šiītiem pieder tikai desmitā daļa
pasaules musulmaņu.
Omeijādu 661. gada triumfs kalifāta vēsturē iezvanīja mierī
gāku laikmetu, kurš ilga līdz pat 945. gadam. Šajā periodā valsts
pārvaldes politikai bija divi pamatvirzieni: vienu pārstāvēja Omei
jādu vara, savukārt otro - viņu pēcteči Abāsīdi. Omeijādi spē
kus koncentrēja bijušās Bizantijas teritorijā, proti. Slrijā, un ad
ministratīvajā aparātā joprojām nodarbināja vietējos citticībniekus, kālab Omeijādu kalifāts zināmā mērā uzskatāms par Bi
zantijas valstiskuma mantinieku. Piekopdami rietumniecisku po
litiku, Omeijādi lielāku uzmanību veltīja tam. lai iemantotu va
ru pār visu Vidusjūru un iekarotu Konstantinopoli. Pēc tam kad
717. gadā uzbrukumā Konstantinopolei Omeijādi cieta neveik
smi, viņu varenība tika nopietni iedragāta un jaunas iekšpolitis
kas orientācijas parādīšanās bija ne vairāk kā laika jautājums.
Jauno politiku iedibināja jauna dzimta, proti, Abāsīdi, kuri
nāca pie varas 750. gadā. Viņu varas modelī dominēja nevis Bi
zantijas, bet drīzāk Persijas gars. Pavērsienu zīmīgi raksturoja gal
vaspilsētas pārvietošana, jo Abāsīdu otrais kalifs savu jauno gal
vaspilsētu Bagdādi uzcēla Irākā, līdzās Persijas bijušās galvaspil
sētas drupām, un būvdarbos tika izmantoti no gruvešiem izlasīti
akmeņi. Abāsīdi iedibināja musulmanisku pārvaldi un lūkoja at
darināt persiešu patvaldību. Abāsīdu kalifi nesaudzīgi izrēķinā
jās ar ienaidniekiem, iedibināja samākslotu galma ceremoniālu
un ar dāsnu roku pabalstīja izsmalcinātu literatūru. Šī bija pasau
le, kura tēlota “Tūkstoš un vienas nakts pasakās” - austrumnie
ciska krāšņuma apdvestu stāstu krājumā, kas tapis Bagdādē Abā
sīdu laikā. Haruns al Rašids, viens no “Tūkstoš un vienas nakts
pasaku’’ galvenajiem personāžiem, patiesi bijis kalifs, kurš valdī
jis no 786. līdz 809- gadam un savas dienas vadījis tieši tikpat
ekstravaganti - kaisījis ielās naudu, bagātīgi apdāvinājis savus
favorītus un bargi izrēķinājies ar ienaidniekiem. No rietumnieku
viedokļa Abāsīdu kalifāts ievērojams ne tikai ar to, ka radījis tik
daudz leģendu un iedvesmojis literātus, bet arī tāpēc, ka, patei
coties tā austrumnieciskajai orientācijai, mazinājās musulmaņu
spiediens Vidusjūras reģionā. Tieši tālab varēja atzelt Bizantijas
valsts, un tālu rietumos pamazām pieņēmās spēkā franki. (Dižā
kais franku valdnieks Kārlis Lielais ar Haruna al Rašida kalifātu
uzturēja diplomātiskas attiecības - kalifs nesalīdzināmi trūcīgā
kajam rietumniekam kā dāvanu reiz vēlīgi nosūtījis ziloni.)
Desmitajā gadsimtā Abāsīdu varenības laiks tuvojās galam,

un iesākās ilgstošs varas sadrumstalotības periods. Abāsīdu va
ras norieta galvenais iemesls bija fakts, ka pamazām novājinā
ms impērijas saimnieciskā bāze - noplicinājās Tigras-Eifratas
baseina aramzemes. Valsts galu tuvināja ari paraža, ko ievēroja
vēlīnie Abāsīdi, proti, galmu apsargāja turki. Turki drīz vien
saprata, ka nav nemaz tik grūti pārņemt visu varu. Abāsīdu
impērija sabruka 945. gadā, kad Bagdādi ieņēma viena no siltu
ciltīm. I.īdz pat 1258. gadam, kad Bagdādi izpostīja mongoji un
kalifāts tika iznīcināts pilnīgi, Abāsīdi bija ne vairāk kā nevarīgi
statisti. No 945. gada līdz pat sešpadsmitajam gadsimtam islama
pasaules politiskā dzīve bija visai lokāla - dažādos novados ik
pa laikam varu uzurpēja nenozīmīgi valdnieki, kuru dzīslās vis
biežāk ritēja turku asinis. Savulaik valdīja uzskats, ka minētā
sadrumstalotība vienlaikus nozīmēja valsts pagrimumu, tomēr
patiesībā šajā “vidusposmā” islama civilizācija piedzīvoja vērā
ņemamu uzplaukumu - jo sevišķi laikā no apmēram 900. līdz
1250. gadam, kad islama ticība aizceļoja līdz pat tagadējās Tur
cijas un Indijas robežām. Vēlāk dzima jaunas islama impērijas,
un rietumos par galveno no tām uzskatāma osmanu-turku valsts,
kuras ietekmes zonā krietna daļa Austrumeiropas un Tuvo Aus
trumu atradās no piecpadsmitā gadsimta līdz pat 1918. gadam.
Tāpēc būtu pilnīgi aplam domāt, ka pēc Haruna al Rašida laika
islama pasaule būtu piedzīvojusi jebkādu lejupslīdi.
Ja islama civilizāciju vērtējam no mūsdienu viedokļa, vislie
lāko pārsteigumu sagādā fakts, ka, sākot ar Muhameda laiku
un līdz pat sešpadsmitā gadsimta sākumam, islama kultūra un
sabiedrība bijusi neparasti kosmopolītiska un dinamiska. Pats
Muhameds bija nevis tuksneša arābs, bet gan pilsētnieks un
tirgotājs ar visnotaļ progresīviem uzskatiem. Vairāku iemeslu
dēļ musulmaniskā kultūra pamazām ieguva izteikti kosmopolī
tisku raksturu: tā bija mantojusi Bizantijas un Persijas izsmalci
nāto krāšņumu, atradās starptautiska mēroga tirdzniecības ceļu
kmstcelēs, palikdama vidutāja starp Tālajiem Austrumiem un
Rietumu pasauli, un lielākajā daļā musulmanisko teritoriju plauk
stošas pilsētas ar laiku guva pārsvaru pār lauksaimniecisku dzī
ves veidu. Pateicoties tirdzniecības nozīmei, kultūrai piemita
vērā ņemama elastība izplatības ziņā. Muhameda mācība elastī
gāku darīja arī pašu sabiedrību, jo Korāns sludināja visu musul
maņu vienlīdzību. Tādēļ Bagdādes galms, kā ari vēlāko sadrum
staloto musulmaņu valstu galmi labprāt atbalstīja sava laika ap
dāvinātākos ļaudis. Lasīt un rakstītprasme bija plaši izplatīta
(ap 1000. gadu izglītoti bija aptuveni 20% visu vīriešu kārtas
musulmaņu), un tālab talanti zudībā negāja. Ierēdņu amati lie
lākoties mantoti netika, un “jaunā laika cilvēkiem” bija visas
iespējas sasniegt karjeras virsotnes un savus talantus izkopt līdz
pilnībai. Turklāt musulmaņi bija neparasti iecietīgi pret citticībniekiem. Ar varu savai ticībai viņi nevienu pievērst nekāroja un
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pašu valstīs parasti mīļuprāt atvēlēja vietu gan jūdiem, gan kris
tiešiem, kurus tāpat atzina par “Grāmatas ļaudīm”, jo Bībele
tika uzskatīta par Korāna priekšteci. Vispārpieņemtā iecietības
gaisotne noteica to, ka pie viena no agrīnajiem kalifiem kalpoja
kristīgs galvenais ministrs, Omeijādiem bija favorīts, kurš turē
jās pie kristīgās ticības un rakstīja dzeju arābu valodā, savukārt
musulmaniskajā Spānijā lielāko uzplaukumu kopš antīkajiem
laikiem piedzīvoja jūdu kultūra, par ko visspilgtāk liecina Mo
zus Maimonīda (1135 - 1204) daiļrade - viņš bijis dziļi reliģiozs
domātājs, rakstījis tiklab senebreju, kā arī arābu valodā un daž
kārt tiek dēvēts par “otro Mozu”.
Musulmaniskās vienlīdzības un iecietības principam tomēr
bija viens būtisks izņēmums, un tas izpaudās attieksmē pret
sievieti. Iespējams, ka tieši nenoteiktā sociālā statusa dēļ panā
kumiem bagātie vīrieši jo sevišķi kāroja saglabāt un vairot savu
stāvokli un “godu”. To bija iespējams sasniegt, uzturot un vai
rojot pasaulīgo mantu, un par tādu tika uzskatītas arī sievietes.
Vīrieša statusu noteica tas, cik daudz sieviešu viņš spēj uzturēt,
tāpēc pienācās nodrošināt šī īpašuma neaizskaramību. Korāns
vīrietim atļāva apņemt četras sievas, tāpēc pieprasījums pēc sie
vietēm bija augsts, un precētās dāmas no pārējiem vīriešiem
tika pilnīgi nošķirtas. Ietekmīgs musulmanis papildus varēja at
ļauties uzturēt ari krietnu skaitu kalpoņu un konkubīņu, kas
einuhu jeb kastrātu uzraudzībā mita atsevišķā mājas daļā, proti,
harēmā. Dzīvodamas tik noslēgtās grupās, sievietes nodarbojās
ar to, ka lūkoja cita citu pārspēt un vērpa intrigas, lai vairotu
savu bērnu turpmākās izredzes. Lielu harēmu varēja uzturēt
tikai ļoti bagāti vīrieši, tomēr pašu sistēmu iespēju robežās pū
lējās atdarināt visu sabiedrības slāņu pārstāvji. Tādas tradīcijas
pamatakmens bija ieskats par sievieti kā kustamo īpašumu, tā
pēc sabiedrībā iesakņojās priekšstats, ka sieviete ir zemākstāvošs radījums un ka vīrietis visu nosaka arī seksuālajā dzīvē.
Sabiedrības augšslāņos valdīja iecietība pret vīriešu homosek
suālām attiecībām, tomēr arī tās parasti noteica varas princips,
piemēram, spēcīgs vīrietis izmantoja pusaudzi.
Ja musulmanis sevi pilnīgi vēlējās veltīt ticībai, ejami bija
divi ceļi. Pirmo bija iestaigājuši ulemi - mācīti vīri, kuri visvai
rāk līdzinājās garīdzniekiem. Ulemi pētīja un komentēja jebko,
kas bija saistīts ar islama ticību un bauslību. Skaidrs, ka lielāko
ties viņi aizstāvēja tradīciju un bija modri ticības sargi - visbie
žāk ulemi ietekmēja sabiedrībā iedibinātās normas. Tomēr pastā
vēja vēl otrs ceļš, un to gāja sufiji - mistiķi, kuri būtu pielīdzinā
mi kristīgajiem mūkiem, ja vien būtu ievērojuši celibātu un dzī
votu šķirti no sabiedrības. Ulemi lielāku uzmanību pievērsa
bauslībai, savukārt sufijiem svarīgāka likās apcere un ekstātiskā pieredze; kopējas programmas abiem virzieniem trūka, un
to pārstāvji piekopa krasi atšķirīgu dzīves veidu. Daži sufiji bija

"virpuļojošie derviši”, kurus rietumnieki tā bija iedēvējuši viņu
deju dēļ; vēl citi bija faķīri, ko rietumnieki bija paraduši redzēt
tirgus laukumos dancinām čūskas, bet netrūka arī vīru, kuri
gremdējās klusā apcerē un ar eksotiskiem rituāliem nebūt ne
noņēmās. Sufiji lielākoties apvienojās “brālībās”, kurām bija lie
li nopelni ticības izplatīšanā attālos apvidos, tādos kā Āfrika un
Indija. Dziļi reliģisku pieskaņu sufisms islama pasaulei piešķī
ris visā tās vēstures gaitā, savukārt ulemu un sufiju līdzāspastā
vēšana pati par sevi liecina par islama kultūras plurālisma garu.
Vēl jo zīmīgāks ir fakts, ka nereti abi minētie grupējumi
sekmīgi pastāvēja līdzās ar vēl cita pasaules uzskata pārstāv
jiem - zinātnes un filosofijas studentiem un darboņiem. Patiesī
bā pašmāju filosofus musulmaņi arābu valodā dēvēja par “feilasufiem”, jo viņi nodarbojās ar to, ko grieķi bija saukuši par
filosofiju. Islama filosofijas pamatā bija grieķu domas, jo sevišķi
aristotelisma un jaunplatonisma strāvas pētījumi. Kad impera
tors Justiniāns pavēlēja slēgt filosofijas skolas Atēnās, grieķu
filosofi emigrēja uz austrumiem, kur Aristoteļa un citu grieķu
darbi tika tulkoti semītiskajā sīriešu valodā. Turpmāk grieķu
filosofija pakāpeniski iekļāvās islama pasaulē, un tur to kopa
feilasufi, kuri ticēja saprātīgi iekārtotam Visumam un tam, ka
augstākais debesu dotais aicinājums ir filosofiska attieksme pret
pasauli. To, cik dziļi feilasufi pārzināja Aristoteli, apliecina fakts,
ka, piemēram, viens no dižākajiem feilasufiem Avicenna (miris
1037. gadā), kurš dzīvoja Buhāras pilsētā islama pasaules austrumu nomalē, līdz astoņpadsmit gadu vecumam bija izlasījis
gandrīz visus Aristoteļa darbus.
Feilasufiem nācās saskarties ar visai nopietnu problēmu grieķu filosofija ar islama reliģiju īsti nesaskanēja, jo pretstatā
tam, ko sludināja islama mācība, grieķi ticēja mūžīgai pasaulei
un noliedza individuālas dvēseles nemirstību. Risinājumi bija
visai dažādi. Viens no trim dižākajiem islama domātājiem Al
Farabi (miris 950. g.), kurš galvenokārt dzīvojis Bagdādē, par to
daudz galvu nelauzīja un mācīja, ka apgaismotā elite var no
darboties ar filosofēšanu, par pūļa ticību neliekoties ne zinis.
Tomēr arī viņš pret pūļa ticību nebūt nevērsās, jo uzskatīja, ka
tā saliedē sabiedrību.
Otrs ievērojamais feilasufs Avicenna, kurš dzīvoja tālāk austrumos, sludināja mazāk racionālus uzskatus, kas daudzējādā
ziņā bija tuvi sufiju misticismam. (Vēlākos laikos pierakstīts no
stāsts vēsta, ka Avicenna reiz par kādu sufiju sacījis: “Visu, ko
es zinu, viņš saredz,” savukārt sufijs uz to atteicis: “Visu, ko es
saredzu, viņš zina.”) Visbeidzot, Spānijā darbojās Kordovas Averroess (1126 - 1198) - uzticams Aristoteļa piekritējs, kurš dzīvoja
dubultu dzīvi: privāti Averroess sludināja galēju racionālismu,
savukārt sabiedrībā stāvēja un krita par oficiālo ticību un pat
pildīja valsts cenzora pienākumus. Averroess bija pēdējais īsti

Islama filosofija

Grieķu ideju p iem ēro
ša n a islama ticībai

Avicenna un Averroess

Islama zināt tie;
astroloģija

nozīmīgais islama filosofs - pēc viņa racionālisms vai nu Avi
cennas garā tika izšķīdināts sufismā, vai arī reliģiskās ortodok
sijas žņaugos zaudēja iespēju eksistēt patstāvīgi. Taču savos
ziedu laikos, no apmēram 850. līdz 1200. gadam, islama filosofija bija nesalīdzināmi augstāk attīstīta un izsmalcinātāka nekā
tālaika Bizantijas vai Rietumu kristīgās pasaules doma.
Pirms islama filosofijas norieta feilasufi izcilus panākumus
bija sasnieguši ne tikai filosofisko prātojumu tehnikā, bet arī
dabaszinātniskos pētījumos. Ar zinātni feilasufi, kā likums, no
darbojās tāpēc, ka ar Aristoteļa rakstu komentēšanu vien iztiku
nodrošināt nevarēja (universitāšu, kurās viņi varētu strādāt par
pasniedzējiem, tolaik nebija), toties ar astrologa un ārsta praksi
itin labi varēja iemantot gan mantu, gan stāvokli sabiedrībā.
Mūsdienu cilvēka ausīm vārds “astroloģija” saistās ne tik daudz
ar zinātni, kā ar māņticību, tomēr musulmaņu pasaulē tā bija
pavisam īsta “pielietojamā zinātne”, kas cieši saistīta ar precī
ziem zvaigžņotās debess pētījumiem. Kad astrologs bija vērīgi
izpētījis un paredzējis debess ķermeņu gaitu, viņš centās iegū
tās zināšanas attiecināt uz cilvēka dzīves norisēm - jo sevišķi,
lai skaidrotu turīga patrona likteni. Lai debess ķermeņu kustī-
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bas aprēķinus atvieglotu, daži musulmaņi pieļāva iespēju, ka
Zeme griežas ap savu asi un riņķo ap Sauli, taču tāda varbūtība
tika noraidīta, jo bija acīmredzamā pretrunā ar senlaiku teori
jām, piemēram, ar pieņēmumu, ka planētu orbītas ir apļveidī
gas. Rietumu pasauli islama astroloģija gan ietekmēja nevis mi
nēto gaišredzīgo ierosinājumu dēļ, bet tāpēc, ka izcili attīstīta
bija musulmaņu pētījumu tehnika un prasme veidot zvaigžņu
kartes, kas nereti tālu pārspēja grieķu rūpīgāko veikumu.
Vienlīdz ievērojami bija musulmaņu sasniegumi medicīnā.
Feilasufi, nodarbodamies ar ārstniecību, bija pārņēmuši hellēnisma laikmeta medicīnas rakstos ietvertās zināšanas, tomēr ar Islam a pasaules
to vien neapmierinājās. Avicenna atklāja to, ka tuberkuloze ir ieguldījums ārstniecībā
infekcijas slimība, aprakstīja plaušu plēves iekaisumu un dažā
dus nervu saslimšanu paveidus, kā arī norādīja, ka slimība var
izplatīties, ja infekcija nonāk ūdenī vai augsnē. Viņa galvenais
medicīniskais sacerējums “Kanons” Eiropā nezaudēja autoritāti
līdz pat septiņpadsmitā gadsimta beigām. Avicennas vecāka ga
dagājuma laikabiedrs Al Razi (865 - 925) bija viduslaiku klīnis
kās medicīnas dižākais speciālists. Viņš vēsturē iegājis ar to, ka
atklājis atšķirību starp masalām un bakām. Vēl citi islama pa
saules mediķi atklāja brūču piededzināšanas un asiņošanas ap
turēšanas līdzekļu nozīmi, diagnosticēja kuņģa ļaundabīgo
audzēju, uzgāja pretlīdzekļus, kas izmantojami saindēšanās ga
dījumos, un krietni pavirzīja uz priekšu cīņu ar acu saslimša
nām, turklāt apzinājās buboņu mēra infekciozo dabu, jo norā
dīja, ka ar to iespējams saslimt, saskaroties ar slimnieka drā
nām. Visbeidzot, musulmaņi visām viduslaiku tautām tālu priekšā
bija aizsteigušies slimnieku aprūpes un ārstnieciskās prakses
uzraudzības ziņā. Persijas, Sīrijas un Ēģiptes lielākajās pilsētās
bija izvietotas ne mazāk kā trīsdesmit četras lielas slimnīcas,
kuru iekārtojums bijis pārsteidzoši mūsdienīgs - pacienti ar da
žādām saslimšanām uzturējās atsevišķās palātās, un ikvienā slim
nīcā bija aptieka un bibliotēka. Vadošie ārsti un ķirurgi lasīja
lekcijas studentiem un aspirantiem, rīkoja viņiem pārbaudīju
mus un izsniedza licences ārstiem, kuri vēlējās praktizēt patstā M an u skripta ilu strācija , kas
vīgi. Regulārām pārbaudēm tika pakļauti pat cilvēki, kuru īpa 1009. gadā tapusi Irānas rietu
mos, kalpo kā apliecināju m s
šumā bija ārstnieciskās dēles, - tādi visbiežāk bija bārddziņi.
tam, ka musulmaniskā kulft'ira
Par ievērojamiem atzīstami arī islama pasaules zinātnieku
sasniegumi optikā, ķīmijā un matemātikā. Musulmaņu fiziķi lika absorbējusi grieķu zināšanas
pamatus optikai kā zinātnes nozarei un izdarīja virkni nozīmī
gu atklājumu, kas saistās ar palielināmā stikla darbības princi
pu un gaismas staru ātrumu, pārraidīšanu un laušanu. Islama
ķīmija izauga no hellēnisma grieķu dibinātās alķīmijas, proti,
Optika, ķīm ija un
uzskatu sistēmas, kas balstījās uz atzinumu, ka visu metālu bū matem ātika
tība ir viena, kālab vienkāršākos metālus iespējams pārvērst
zeltā - ar nosacījumu, ka izdodas uziet pareizo instrumentu,
filosofu akmeni. Tomēr zinātnieku centieni šajā jomā ar tik
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neauglīgiem meklējumiem nebūt neaprobežojās - viens otrs
alķīmiķis metālu transmutācijas teoriju pat noraidīja. Musulma
ņu zinātnieku izdarīto eksperimentu rezultātā tika atklātas dau
dzas un dažādas vielas un savienojumi, tostarp ogļskābā soda,
alauns, boraks, sudraba nitrāts, salpetris, kā ari slāpekļskābe
un sērskābe. Islama pasaules zinātnieki arīdzan pirmie aprak
stījuši destilācijas, filtrācijas un sublimācijas procesu ķīmisko
dabu. Par musulmaņu matemātiķu lielāko sasniegumu uzska
tāms tas, ka viņi grieķu ģeometriju apvienojuši ar indusu skait
ļu zinātni. No Indijas kolēģiem patapinājuši to, ko rietumnieki
dēvē par “arābu cipariem”, tostarp ari nulles jēdzienu, islama
matemātiķi spēja izveidot decimālajā sistēmā balstītu aritmēti
ku un daudz ko paveica arī algebrā (šis vārds nācis no arābu
valodas). Grieķu ģeometriju piemērodami debess ķermeņu kus
tības likumiem, viņi manāmi veicināja sfēriskās trigonometrijas
attīstību. Tādējādi musulmaņu matemātiķi apkopoja un padzi
ļināja zināšanas visās tajās matemātikas nozarēs, kuras vēlāk
tālāk attīstīja kristīgie Rietumi.
Islama pasaulei bija ne tikai savi filosofi un zinātnieki, bet
arī dzejnieki. Dzeju sacerēja jau klejotājcilšu arābi, un literārs
talants tika augstu vērtēts galma aprindās. Izcilākie islama dzej
nieki acīmredzot bija persieši, kuri rakstīja savā valodā.Rietu
mos pazīstamākais no tiem ir Omārs Haijāms (miris 1123 g-), jo
viņa “Rubaijatu” Viktorijas laikmetā populārā angļu poēmā pār
strādāja Edvards Ficdžeralds. Par spīti tam, ka Ficdžeralda tul
kojumā darbs daudz ko zaudējis, Haijāma hedonisms (“vīna
krūku, maizes riku - un tevi”) liecina, ka musulmaņi nebūt nav
bijuši skarbi puritāņi. Patiesībā vēl augstvērtīgāku dzeju radīju
ši Sādi (1193 - 1292) un Hafizs (miris 1389-g-), un krāšņi dzejas
darbi tapuši arī tālu no Persijas - musulmaniskās Spānijas gal
mos. Arī šo dzeju par atturīgu dēvēt grūti - par to liecina tādas
rindas kā “es skūpstīju tik karsti un mīļā lūpas zīdu tā,/ ka
viņam zobi teju izbira no mutes”.
Musulmaņu mākslinieciskajiem centieniem raksturīgs izteikts
eklektisms. Iedvesmu viņi galvenokārt smēlušies Bizantijas un
Persijas mākslā, un no turienes aizgūtas daudzas islama arhitek
tūras strukturālās iezīmes, piemēram, kupols, kolonna un arka.
Jādomā, ka no persiešiem pārņemts sarežģītais, samākslotais ornamentācijas stils, kurš dekoratīvos nolūkos izmantots praktiski
visos mākslas veidos. Tiklab no Persijas, kā ari no Bizantijas
nākusi tieksme formu pakļaut krāšņam un jutekliskam krāsoju
mam. Nozīmīgākais islama mākslas veids bija arhitektūra; glez
notāju un tēlnieku centienus ierobežoja reliģiskas dabas aizsprie
dumi, kas vērsās pret cilvēka attēla radīšanu. Islama arhitektūras
paraugi nebūt nebija tikai mošejas vien - jāmin arī pilis, skolas,
bibliotēkas, privātās rezidences un slimnīcas. Patiesi, islama ar
hitektūras raksturs neapšaubāmi bija daudz laicīgāks nekā vidus-
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laiku Eiropā. Tās būtiskākie elementi bija sīpolveida kupols, mi
narets, pakavveida arka un savērpta kolonna, un kā dekorācija
plaši tika izmantots akmenī cirsts ornaments, baltmelns svītrveida krāsojums, mozaīka un arābu raksts. Tāpat kā bizantiešu stilā,
salīdzinoši maza uzmanība tika veltīta celtnes ārpuses izskaisti
nāšanai. Starp musulmaņu tā dēvētajām “mazajām mākslām” jā
min krāšņu uzkārstu paklāju, zīda un brokāta audumu, kā ari
gobelēnu aušana, lielisku ādas izstrādājumu izgatavošana, metā
la priekšmetu inkrustācija, stikla emaljēšana un keramikas apgleznošana.Teju visi šie izstrādājumi tika rotāti ar sarežģītiem vī
tiem ģeometriskiem rakstiem, ziedu, augļu un augu ornamentē
tiem attēliem, arābu rakstu zīmēm un fantastisku dzīvnieku figū
rām. Visumā musulmaņu mākslā par svarīgāko neapšaubāmi ti
ka uzskatīts tīri vizuāls priekšstats. Tā kā mākslai nebija nekādas
lomas reliģiskajā dzīvē, tā pamazām izvērtās aizvien abstraktāka
un zaudēja jebkādu pārstāvniecības funkciju, kālab islama māk
sla nereti šķiet daudz laicīgāka un “mūsdienīgāka” nekā jebkura
cita seno laiku māksla.
Islama pasaules saimnieciskā dzīve katrā konkrētā laikā un
vietā bija manāmi atšķirīga, tomēr par gausu tās attīstību dēvēt
nevar nekādā ziņā. Gluži otrādi - laikā no arābu pirmajiem
iekarojumiem līdz aptuveni četrpadsmitajam gadsimtam islama
civilizācijas centrālajos apgabalos neparasti strauji attīstījās
tirdzniecība. Galvenokārt to noteica fakts, ka līdz ar Sīriju un
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Persiju arābi bija iemantojuši teritoriju, kur salīdzinoši augstu
attīstības pakāpi bija sasniegusi pilsētu kultūra un kas atradās
pasaules krustcelēs - pāri arābu jaunajām zemēm veda tirdznie
cības ceļi, kas Āfriku un Eiropu savienoja ar Indiju un Ķīnu.
Musulmaņu tirgotāji un uzņēmēji agrāk ieliktos pamatus izman
toja pilnā mērā: tūkstošiem kamieļu karavānu ceļoja līdz Indi
jas un Ķīnas pievārtei, turklāt islamticīgie tirgoņi pamanījās ap
gūt arī Krievijas dienvidus un pat Āfrikas ekvatoriālos apgaba
lus. (Musulmaņi nebūvēja ceļus un neizmantoja riteņu trans
portu, bet kā nastu nesējus izmantoja kamieļus.) Musulmaņu
kuģi iedibināja jaunus ceļus pāri Indijas okeānam. Persijas lī
cim un Kaspijas jūrai. Brīžiem musulmaņu kuģotāju pārziņā
bija arī veseli Vidusjūras apgabali. Jādomā, ka pie islama pa
saules vēlākā norieta zināmā mērā bija vainojami Rietumu kris
tieši, kuri vienpadsmitajā un divpadsmitajā gadsimtā savās ro
kās pārņēma Vidusjūru un sešpadsmitajā gadsimtā likvidēja mu
sulmaņu kundzību arī Indijas okeāna ūdeņos.
Droši vien tirdzniecību nebūtu iespējams izvērst tik plaši, ja
atbilstošā attīstības pakāpē neatrastos rūpniecība. Tirdzniecī
bas pamatu lielākoties nodrošināja tas, ka atsevišķa novada ie-
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dzīvotāji dabas resursus spēja pārvērst izstrādājumos, ko lab
prāt iegādājās ļaudis citos novados. Teju ikviena lielpilsēta bija
specializējusies noteiktā ražošanas nozarē: Sīrijas Mozula bija
kokvilnas apstrādes centrs, no Bagdādes nāca stikla priekšmeu. dārglietas, keramika un zīda drānas, Damaska bija slavena ar
savu rūdīto tēraudu un “damasku” jeb izrakstītu zīdu, Maroka
piegādāja ādas izstrādājumus, bet Spānijas Toledo - lieliskus
zobenus. Minētās produkcijas saraksts vēl ne tuvu nav galā, jo
šo un citu pilsētu amatnieki tirgu apgādāja arī ar medikamen
tiem, smaržūdeņiem, paklājiem, gobelēniem, brokātu, vilnas
audumiem, atlasu, metāla izstrādājumiem un vēl veselu lēveni
daudz kā cita. No ķīniešiem musulmaņi iemācījās pagatavot
papīru, un šīs rūpniecības nozares produkcija ārkārtīgi piepra
sīta bija ne tikai impērijas robežās, bet ari Eiropā.
Visās līdz šim aplūkotajās jomās kristīgie Rietumi līdz pat
divpadsmitajam gadsimtam no islama pasaules bija atpalikuši tik
tālu, ka nekāds salīdzinājums te nav iespējams. Par to, ka Rietu
mi pēdīgi sasparojās, daļēji jāpateicas apstāklim, ka rietumnieki
no musulmaņiem daudz ko tika mācījušies. Rietumniekiem
saimniecībā lieti noderēja daudzi islama pasaules tehnoloģiskie
sasniegumi, piemēram, apūdeņošanas paņēmieni, jaunu graud
augu kultūru audzēšana, papīra izgatavošana un alkohola desti
lācija. To, cik daudz esam parādā islama pasaules ekonomikai,
vēl šodien apliecina apritē iegājušie arābu vai persiešu cilmes
vārdi, tādi kā tarifs, magazīna, alkohols, muslīns, oranžs, limo
nāde, safrāns, cukurs, sīrups un muskuss. (Arī mūsu “ admirālis”
nācis no arābu valodas - tas atvasināts no titula “ emīrs” .)
Rietumi musulmaņiem ir daudz pateicības parādā ne tikai
saimnieciskajā dzīvē, bet ari gara un zinātnes jomā. Arī šeit kā
zināma tālaika liecība saglabājušies aizgūti vārdi: algebra, ci
pars, nadīrs, amalgama, alķīmija, soda, almanahs un jo daudzu
zvaigžņu nosaukumi, piemēram, Aldebarans un Betelgeize. Is
lama civilizācija grieķu filosofiju un zinātni saglabāja un tālāk
kopa tad, kad Rietumos šīs zināšanas teju pilnīgi bija nogrimu
šas aizmirstībā. Visi no senlaikiem saglabājušies nozīmīgākie
grieķu zinātniskie darbi tika tulkoti arābiski, savukārt viduslai
ku Rietumos vairums no tiem no arābu valodas tika tulkoti
latīniski. Viens no islama kultūras paliekošākajiem sasniegu
miem ir tas, ka musulmaņi saglabāja un skaidroja Aristoteļa
darbus. Rietumos interese par Aristoteli atdzima, tikai pateico
ties arābu tulkojumiem, turklāt kā viņa filosofijas skaidrotāji
tika pieaicināti paši musulmaņi, vispirmām kārtām Averroess,
kura prestižs bija tik augsts, ka viduslaiku Rietumu autori viņu
dēvēja vienkārši par “Komentētāju”. Skaidrs, ka ārkārtīgi svarī
ga garīgā mantojuma daļa bija arī arābu cipari - to būs spiests
atzīt ikviens, kurš salīdzinājumam aplūkos romiešu skaitļu pie
raksta sistēmu.

(2) rūpniecība
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Paturot prātā visu minēto, jāpiebilst, ka vislielākā islama
civilizācijas nozīme Rietumu pasaules vēsturē saistās ar faktu,
ka tā vienkārši bija varena sāncense un tādējādi izrādījās spē
cīgs izdomas spēju dzinulis. Bizantijas civilizācija tādai lomai
nederēja, jo kristīgajiem Rietumiem bija pārāk tuva un pārāk
vāja radiniece. Dibināti vai nē, taču rietumnieki Bizantijas grie
ķus parasti uzskatīja par zemākstāvošiem ļautiņiem, savukārt
musulmaņus viņi mēdza cienīt un no tiem baidījās. Patiesībā
tam bija zināms pamats, jo savā zenītā (ja lietojam vēl vienu
arābu vārdu) islama civilizācija neapšaubāmi bija viena no visu
laiku dižākajām kultūrām. Neraugoties uz visai vājo organizāci
ju, tai ar diženas reliģijas un sabiedrisko institūtu palīdzību iz
devās apvienot tik atšķirīgas tautas kā arābi, persieši, turki, da
žādas afrikāņu ciltis un indusi. Musulmanisma raksturīgākā ie
zīme bija saliedēta daudzveidība, un tā ļāva rasties gan brīniš
ķīgi raibai sabiedrībai, gan tikpat brīnišķīgam oriģinālu atklāju
mu un sasniegumu mantojumam.
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Salīdzinājumā ar Bizantijas un islama pasaulēm Rietumeiro
pa agrajos viduslaikos (laikposmā no aptuveni 600 . līdz 1050.
gadam) bija tik atpalikusi, ka viens no desmitā gadsimta arābu
ģeogrāfiem par tās iedzīvotājiem rakstījis šādi: “Viņi ir varen
padevušies miesās, rupjas dabas, neaptēsti un izturas visai skar
bi. .. Jo sevišķi dumji, milzonīgi un neganti ir tie, kas dzīvo
vistālāk ziemeļos.” Visa šī perioda laikā materiālie apstākļi bija
tik primitīvi, ka cilvēki piecus gadsimtus no vietas dzīvoja teju
zem klajas debess. Un tomēr pamazām veidojās arī jauni un
daudzsološi kultūras modeļi. Kā svarīgākais jāatzīmē fakts, ka
Ziemeļatlantijas reģionā tapa gluži jaunas civilizācijas centrs. Ar
Rietumu kristīgās baznīcas atbalstu ap 800. gadu izveidojās rietumeiropiešu impērija - franku monarhija, kuras ekonomiskā
bāze bija auglīgās, lauksaimnieciski izmantojamās Ziemeļrietumeiropas platības. Neraugoties uz impērijas visai īso mūžu,
tai tomēr izdevās radīt jaunu Rietumu kultūras vienību, kura kā
būvmateriāls lieti noderēja Rietumeiropas tālākajā attīstībā.
Pēc tam kad austrumromieši Justiniāna laikā sagrāva ostgotu un vandāļu karalistes Itālijā un Āfrikā, bet arābi iznīcināja
vestgotu karalisti Spānijā, spēcīgāko barbaru varu Rietumeiro
pā pārstāvēja vairs tikai franki, kuri pārvaldīja Galliju. Tomēr
aizritēja veseli divi gadsimti, pirms franki savu spēku sāka reāli
apzināties. Franku valsts pamatlicējs bija rupjais un blēdīgais
cilts vadonis Hlodvigs, kurš ap 500. gadu iekaroja lielāko daļu
tagadējās Francijas un Beļģijas, turklāt pats izgudrēm pievērsās

rietumu katoliskajai kristietībai - turienes bīskapu un vietējo
iedzīvotāju ticībai. Hlodvigs nodibināja Merovingu dinastiju, kas
nodēvēta Meroveka, Hlodviga ciltstēva vārdā. Tomēr viņš man
tojumā neatstāja vienotu vaisti, bet sekoja tipiski barbariskajai
paražai, kas noteica, ka karaliste sadalāma starp dēliem. Turp
mākos divsimt gadus ilga gandriz nepārtraukti brāļu kari - ik
viens, kura dzīslās ritēja kāda lāse Hlodviga asiņu, lūkoja sa
grābt lielāku mantojuma daļu. Perioda nogalē kļuva manāmas
dzimtas deģenerācijas izpausmes, un vesela virkne fiktīvo kara
ļu pārvaldi un militāro varu atstāja savu galveno ministru, proti,
tā dēvēto “pils majoru” jeb majordomu ziņā. Šis laikmets bija
viens no Eiropas rakstītās vēstures drūmākajiem posmiem: panī
ka tirdzniecība, pagrima pilsētas, gandrīz pilnīgi aizmirsta tika
māka lasīt un rakstīt, un visur valdīja nepārtraukta vardarbība.
Pastāvēja vienīgi lauksaimniecība, kuras produkcijas tik tikko pie
tika iztikai, un ar kaujas cirvja palīdzību nodrošināta vara.
Tomēr zināmu nākotnes cerību viesa Romas pāvesta vara
un benediktīņu klosteru darbība. Jaunā Rietumeiropas reliģijas
politika balstījās uz abu institūtu savienību, un tās pamatlicējs
bija pāvests Gregors I (valdījis no 590. līdz 604. gadam), kurš
pazīstams kā sv. Gregors Lielais. Līdz tam Romas pāvests for
māli skaitījās pakļauts Konstantinopoles imperatoram un kristī
go Austrumu augstākajam reliģiskajam prestižam, bet Gregors
lūkoja to novērst, radot autonomāku, rietumnieciski orientētu
latīņu baznīcu. Viņa centieni bija visai daudzveidīgi. Būdams
teologs, ceturtais katoļu baznīcas lielais “latīņu tēvs”, Gregors
izmantoja savu triju priekšteču, proti, Hieronīma, Ambrosija un
jo sevišķi Augustīna darbu un radīja jaunu kristīgās teoloģijas
variantu. īpaši uzsvērta tajā bija mācība par grēku nožēlošanu
un purgatoriju (šķīstītavu), kurā dvēsele var šķīstīties pirms no
nākšanas debesīs. (Kopš tā laika rietumnieku ticība šķīstītavai
saglabājusies kā viena no būtiskākajām atšķirībām starp Aus
trumu un Rietumu kristīgās baznīcas dogmām.) Gregors arī viens
no pirmajiem rosīgi darbojās kā prozaiķis, kurš izmantojis vien
kāršotu, neizskaistinātu, tālaika ļaužu lietotu latīņu valodu, un
viņa uzraudzībā tika izveidota iespaidīga latīņu liturģija. Pats
Gregors “gregorisko korāli” acīmredzot izdomājis nav, tomēr
jaunais dziedājums, kurš aizvien palicis Romas katoļu rituālu
centrālais elements, katrā ziņā izkopts viņa ietekmē. Visi minē
tie jaunievedumi kristīgajiem Rietumiem gan reliģijas, gan kul
tūras jomā palīdzēja iemantot vēl nebijušu neatkarību no grieķvalodīgajiem Austrumiem.
Līdztekus teoloģijai un latīņu valodas kopšanai Gregors Lie
lais nodarbojās arī ar valsts lietām. Pateicoties viņam, Itālijā tika
nodrošināta pāvesta institūta fiziskā pastāvēšana - likdams lie
tā pārdomātu diplomātiju un gudri pārvaldīdams pāvesta ze
mes īpašumus, Gregors novērsa briesmas, kas draudēja no
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barbarisko langobardu puses. Tāpat Gregors atjaunoja prasību
ievērot pamazām aizmirstībā grimstošo pāvesta primāta princi
pu, kas jo sevišķi tika likts pie sirds Rietumu bīskapiem. Pāves
ta būtiskākais veikums bija tas, ka viņš uzņēmās aizgādību pār
benediktīņu mūku ordeni un palīdzēja tam kristīgo priecas vēs
ti aizgādāt līdz vēl neapgūtiem Rietumeiropas apgabaliem. Gre
gors pats bija benediktīnis - iespējams, pirmais benediktīņu
mūks, kurš kļuvis pāvests, - , un viņa spalvai pieder autoritatī
va sv. Benedikta biogrāfija. Benediktīņu ordenis vēl bija pavi
sam jauns veidojums, un pasaule piedzīvoja juku laikus, taču,
pateicoties Gregora aizbildniecībai, ordenis neizjuka un vairā
ku gadsimtu gaitā saglabājās kā vienīgais mūku ordenis visos
kristīgajos Rietumos. Savukārt pāvestam benediktīņi lieti node
rēja valstiski svarīgu plānu realizēšanā. Kā nozīmīgākais no tiem
jāmin anglosakšu pievēršana kristietībai Anglijā. Tas bija ilgter
miņa projekts, kura īstenošana prasīja aptuveni gadsimtu, to
mēr iznākums izrādījās patiesi lielisks - tālu ziemeļrietumos
bija nodibināts kristiešu priekšpostenis, kurš saglabāja nesatri
cināmu uzticību Romai un drīz vien pāvestam palīdzēja nodibi
nāt auglīgas attiecības ar franku valsti. Pats Gregors šo brīdi
nepiedzīvoja, tomēr jāatzīst, ka to tuvināt visvairāk palīdzēja
tieši viņa Rietumu baznīcas stiprināšanas politika.
Ap 700. gadu, kad benediktīņi bija pievērsuši kristietībai
Angliju, nedaudz spožākas bija kļuvušas arī franku Gallijas iz
redzes. Galvenokārt to noteica fakts, ka pēdīgi noslēgumam
tuvojās ilgais, nemierpilnais laikmets, kurā norisinājās pāreja
no antīkās uz viduslaiku pasauli. Pēc Hlodviga valdīšanas laika
senās Romas pilsētu civilizācija un Vidusjūras reģiona mēroga
tirdzniecība Gallijā vēl tik tikko vilka elpu. Kad arābi iekaroja
Vidusjūras dienvidu piekrasti un septītajā gadsimtā sāka apgūt
arī tās ūdeņus, Ziemeļrietumeiropai beidzot nācās apzināt sa
vas atlikušās iespējas un pavērst skatu prom no Vidusjūras.
Patiesībā ziemeļu zemes - mūsdienu Ziemeļfrancija, Beniluksa
valstis, Vācija un Anglija - bija ārkārtīgi auglīgas: izmantojot
atbilstošu zemes apstrādes inventāru, tur varēja iegūt patiešām
bagātīgas ražas. Atbilstošos apstākļos ziemeļos varēja rasties
jauna vara, kuras pakļautībā iedibinātos arī jauns dzīves veids,
proti, pilsētnieciskās tirdzniecības un Vidusjūras tirdzniecības
vietā te noteicošā būtu lauksaimniecība. Tieši tā ap 700. gadu
arī notika Merovingu Gallijā.
Atbilstošie apstākļi izrādījās fakts, ka pie varas nāca vairāki
spējīgi valdnieki, kuri noslēdza savienību ar kristīgo baznīcu.
687. gadā enerģisks Merovingu majordoms Eristālas Pipins pa
manījās apvienot visas franku zemes un par paša dzimtas varas
pamatu padarīt Beļģijas un Reinas apvidu. Pipina pēcnācējs
bija viņa paša varmāka dēls Kārlis Martels (“Veseris”), kurš daž
kārt tiek uzskatīts par franku valsts otro dibinātāju. Savu titulu

Kārlis izpelnījies ar darbiem. Pirmkārt, 732. gadā kaujā pie Tūras, proti, apmēram 240 km no Parīzes, viņš atvairīja musulma
ņu uzmākšanos Spānijai. Musulmaņus gan pārstāvēja parastu
marodieru banda, nevis īsts karaspēks, tomēr šis iebrukums
apliecināja, cik tālu ziemeļrietumos musulmaņiem bija izdevies
iespiesties, un Kārļa uzvara viņa prestižu krietni vien cēla. Ne
mazāk nozīmīgs bija fakts, ka valdīšanas laika beigās Kārlis
iesāka biedroties ar kristīgo baznīcu - jo sevišķi ar Anglijas
benediktīņiem. Savu misiju uz salas benediktīņi bija gandrīz
izpildījuši, tāpēc ideālistiski noskaņotā vadoņa sv. Bonifācija
vadībā pārcēlās pāri Lamanšam, lai ticībai lūkotu pievērst Centrālvācijas iedzīvotājus. Kārlis Martels saprata, ka viņu intereses
sakrīt, jo pēc tam, kad dienvidu flangu bija nosargājis pret mu
sulmaņiem, grasījās franku valsts robežas paplašināt Vācijas vir
zienā. Misionāru darbs un franku ekspansija tīri labi varēja no
ritēt vienlaikus, tāpēc Kārlis sv. Bonifācijam un benediktīņiem
piedāvāja materiālu palīdzību, kā atalgojumu cerēdams saņemt
baznīcas atbalstu franku teritoriālajām pretenzijām.
Noslēdzis ar frankiem savienību, sv. Bonifācijs turpināja sa
darboties arī ar nākamo valdnieku, tādējādi palīdzēdams tuvi
nāt vienu no Rietumu vēstures svarīgākajiem notikumiem. Kār
lis Martels karalisku titulu tā arī neiemantoja, taču viņa dēls
Pipins īsais gan pēc tāda kāroja. Neraugoties uz to, ka patiesā
vara tik tiešām piederēja Pipinam un nevis fiktīvajam valdnie
kam, kristīgās baznīcas atbalsts viņam bija nepieciešams, jo baz
nīcas aizgādniecība spēja nodrošināt varu arī viņa pēcnācējiem.
Pipinam laimējās notrāpīt īsto bridi. Sv. Bonifācijs par viņu aiz
bilda vārdu tāpēc, ka jaunais valdnieks turpināja tēva iesākto
politiku, proti, sadarbojās ar benediktīņiem Vācijā. Turklāt Bo
nifācija vārdam Romā bija svars, jo kopš Gregora Lielā laikiem
anglosakšu benediktīņiem ar pāvesta varu bija saglabājušies
visciešākie sakari.
Tagad pāvests bija pilnīgi nobriedis vienoties ar spēcīgo
franku valdnieku, jo pats svētbilžu dēļ bija iesaistījies negantā
ķīviņā ar Bizantijas imperatoriem. Līdz tam pāvesta teritorijām
Itālijā zināmu aizsardzību pret langobardiem tika nodrošinājuši
bizantieši, taču tagad šo funkciju pilnā mērā bija gatavi uzņem
ties franki, kuru varenība auga augumā. Visu apsvēris, pāvests
kardināli mainīja savu politiku, piepeši un uz visiem laikiem
pievērsdamies Rietumiem. 750. gadā pāvests Pipinu pamudinā
ja gāzt nekur nederīgo Merovingu, un 751. gadā sv. Bonifācijs
kā pāvesta pilnvarotais sūtnis Pipinu iesvaidīja par dievišķas
varas ieceltu karali. Tādējādi franku monarhija iemantoja Dieva
mandātu un pilnībā tika iekļauta pāvesta un benediktīņu ietek
mes zonā. Neilgi pēc tam Pipins savu parādu pāvestam nolīdzi
nāja, Itālijā sakaudams langobardus. Tagad Rietumus vienoja
franku valsts un latīņu baznīca, un likumsakarīgā kārtā jaunā
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savienība bija nodibinājusies laikā, kad Austrumos izveidojās
Abāsīdu kalifāts un bizantiesi pilnībā pievērsās grieķiskajam
attīstības ceļam.
Jaunās savienības pilnīga saliedēšanās notika laikā, kad tro
nī sēdēja Pipina dēls Kārlis Lielais jeb Šarlemaņs (768 - 814),
kura vārdā nodēvēta Karolingu dinastija. Nav šaubu, ka Kārlis
Lielais uzskatāms par vienu no viduslaiku perioda izcilākajiem
valdniekiem. Ja būtu kāda iespēja apvaicāties, ko par savu lie
lāko sasniegumu uzskata viņš pats, atbilde visdrīzāk skanētu,
ka tā bijusi franku valsts robežu paplašināšana. Šķiet, ka angļi
bija teju vienīgā Rietumeiropas tauta, kurai Kārļa karaspēka uz
brukumi gāja secen. Vairums viņa kampaņu vainagojās sek
mēm; Kārlis anektēja lielāko daļu Centrāleiropas, kā ari Ziemeļitāliju un Centrālitāliju. Lai tik plašu teritoriju pārvaldītu,
viņš ar vietējās varas pilnvarām apveltīja paša ieceltus cilvēkus,
tā dēvētos grāfus, kurus lūkoja paturēt uzraudzībā ar īpašu no
vērotāju - galma pārstāvju - palīdzību. Grāfa daudzajos pienā
kumos ietilpa arī tiesas spriešana un karaspēka vākšana. Prak
sē Kārļa Lielā sistēma īsti labi nedarbojās, tomēr tā bija nenolie
dzami labākā valsts iekārta, kādu Eiropai bija nācies pieredzēt
kopš romiešu laikiem. Pateicoties imperatora militārajām uzva
rām un valsts robežās iedibinātajam mieram, viņš vēl ilgi pēc
savas nāves tika pieminēts ar labu vārdu un kā tautas varonis
godāts visā Rietumeiropā.
Galvenokārt tāpēc, lai atvieglotu robežu paplašināšanos un
darītu ērtāku arī karalistes pārvaldīšanu, Kārlis Lielais uzsāka
izglītības atkalieviešanas procesu, kurš pazīstams kā “Karolin
gu renesanse”. Kristus vārdā Kārlis Lielais iekaroja Vāciju, to
mēr jaunās ticības sludināšanai bija nepieciešami izglītoti mūki
un garīdznieki. Vēl vairāk - lai pārvaldītu karalistes attālākos
apvidus, bija vajadzīgi vismaz daži lasīt un rakstītpratēji. Lai cik
tas būtu pārsteidzoši, iesākumā tādus cilvēkus visā valstī varēja
saskaitīt uz pirkstiem - kopš Romas pilsētu dzīves norieta no
ļaužu atmiņas bija pagaisušas pēdējās zināšanu paliekas. Māku
lasīt un rakstīt anglosakšu Anglijā bija kopuši vienīgi benedik
tīņu mūki. Par iemeslu tam kalpoja fakts, ka anglosakši runāja
ģermāņu valodas dialektā, bet mūkiem klostera ceremonijās
un Bībeles studijās bija nepieciešamas latīņu valodas zināša
nas. Tā kā noviči latīņu valodu nezināja, viņiem nācās to iemā
cīties, apgūstot ļoti pieticīgu mācību programmu. Dižākais an
glosakšu benediktīņu mācītais vīrs pirms Kārļa Lielā valdīšanas
laika bija Godājamais Beda (miris 735.g.), kura “Angļu baznīcas
un tautas vēsture” latīņu valodā bija viens no agro viduslaiku
labākajiem vēsturiskajiem sacerējumiem un ar baudu lasāms
vēl šodien. Kad tronī kāpa Kārlis Lielais, viņš uzaicināja Bēdas
skolnieku, anglosakšu benediktīni Alkuīnu, lai tas vadītu izglī
tības veicināšanu visas valsts mērogā. Ar aktīvu valdnieka at-

balstu Alkuīns dibināja jaunas skolas, kurās tika mācīta lasītprasme, vadīja nozīmīgu latīņu sacerējumu, tostarp arī daudzu
romiešu klasikas darbu, pārrakstīšanas un labošanas darbus,
kā arī palīdzēja izkopt jaunu, skaidru rokrakstu - mūsdienu
“romiešu” šrifta priekšteci. Tas tad arī uzskatāms par Karolingu
renesanses lielāko sasniegumu - praktiski apsvērumi tolaik ti
ka vērtēti augstāk par pašmāju literāriem vai intelektuāliem cen
tieniem. Būdami caur un cauri pieticīgi, šie pasākumi tomēr
Eiropas kontinentā nostiprināja izglītības pamatus, kas kopš
tiem laikiem nav iznīkuši vairs nekad. Pateicoties Karolingu
renesansei, kā valsts un diplomātijas valoda visas Rietumeiro
pas mērogā tika saglabāta arī latīņu valoda, kura savu statusu
zaudējusi tikai salīdzinoši nesen.
Karjeras virsotni Kārlis Lielais sasniedza 800. gadā, kad Ro
mā Ziemassvētku dienā, viņu par imperatoru kronēja pats pā
vests. Vēsturnieki joprojām strīdas par to, vai šī ideja piederēju
si pāvestam vai pašam Kārlim Lielajam, tomēr viens ir skaidrs acumirklī pāvestam no tā nekāda labuma nebija. Tā kā franki
bija iekarojuši Itāliju, viņu ietekme pāvesta zemēs un arī pašā
baznīcā bija tā pieaugusi, ka ap 800. gadu pāvests Kārļa Lielā
rokās jau bija ne vairāk kā raustāmais ķipars. Ari Kārlis Lielais,
nosaukdamies par imperatoru, neko daudz neieguva, tomēr šī
notikuma nozīmi patiesi grūti novērtēt par augstu. Līdz pat 800.
gadam vienīgais imperators valdīja Konstantinopolē, un viņam
bija visas tiesības uzskatīt sevi par Augusta tiešo mantinieku.
Bizantijas interese par Rietumiem bija krietni mazinājusies, to
mēr tur joprojām pastāvēja miglains priekšstats, ka tie ir ne
vairāk kā nomaļa province, un bizantieši bija gatavi dedzīgi
vērsties pret katru rietumnieku, kurš sevi dēvēja par imperatoru.
Pieņemdams imperatora titulu, Kārlis Lielais patiesībā parakstī
ja rietumnieku pašnoteikšanās un neatkarības deklarāciju. Kārļa
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Lielā plašā valsts bija ne mazāka kā Bizantija, tā varēja lepoties
ar auglīgām zemēm un bija noteikusi savu kultūru, kas balstījās
Rietumu kristietībā un latīņu lingvistiskajā tradīcijā, tāpēc kara
listes vēlme pārtapt impērijā bija lielā mērā attaisnojama. Vēl
vairāk - tā ne uz brīdi nebija pagaisusi. Pateicoties simboliska
jai jēgai, kā arī vienotības un mērķa izjūtai, ko šī vēlme piešķīra
rietumniekiem, tā kalpoja kā galvenais pieturas punkts ceļā uz
Rietumeiropas diženību.
Par spīti pārdrošajām un vēsturiski tik nozīmīgajām preten
zijām, vairāku iemeslu dēļ Kārļa Lielā impērija neilgi pēc viņa
nāves izira. Vienkāršākais no iemesliem bija tas, ka praktiski
neviens no imperatora pēctečiem ar viņu nevarēja mēroties nedz
zināšanās, nedz arī apņēmībā. Cilvēkam, kurš tālaika joprojām
ārkārtīgi primitīvajos apstākļos vēlējās valdīt pār impēriju, bija
jābūt neparasti spēcīgam un enerģiskam - milzu attālumus nā
cās pārvarēt jāšus, nepakļāvīga karapūļa priekšgalā vajadzēja
doties pretī ienaidniekam un panākt uzvaru, bija jāprot sadalīt
varas pilnvaras, turklāt vēl jāpierauga, lai tās netiktu izmantotas

ļaunprātīgi. Nelaimīgā kārtā gandrīz neviens no Kārļa Lielā man
tiniekiem ar tamlīdzīgu dabas dāvanu un enerģijas kombināci
ju lepoties nevarēja. Vēl jo ļaunāku stāvokli padarīja tas, ka
imperatora vienīgais vīra gadus pieredzējušais dēls Ludviķis Diev
bijīgais, no tēva mantojumā saņēmis vienotu franku valsti, to
sadalīja starp paša dēliem, tā franku Eiropā no jauna izraisī
dams pilsoņu karus.Turklāt ar to nelaimes tikai sākās - tiklīdz
Kārļa Lielā mazdēli un mazmazdēli bija uzsākuši savstarpēju
cīņu, franku robežas sāka apdraudēt jauni ārējie ienaidnieki:
no ziemeļiem frankiem virsū mācās skandināvu vikingi, no austrumiem - aziātiskie maģāri (jeb ungāri), savukārt dienvidos no
jauna sasparojās musulmaņu laupītāju bandas, kas tagad uz
bruka no jūras puses. Ārējā spiediena rezultātā Karolingu im
pērija sabruka pilnīgi, un desmitajā gadsimtā Eiropas politiskā
karte jau izskatījās pavisam citāda.
Ja Karolingu periods iezīmēja vienotas Ziemeļatlantijas eiro
peiskās civilizācijas aizsākumu, tad desmitais gadsimts uzskatāms
par laiku, kad iesākusies mūsdienu Eiropas galveno politisko vei
dojumu vēsture. Pateicoties karaļa Alfrēda Lielā (871 - 899) un
viņa tiešo pēcteču pūlēm, devītā un desmitā gadsimta gaitā par
vienotu valsti kļuva Anglija, kuru Kārlis Lielais savas impērijas
robežās iekļāvis netika un kas pirms tam bija sadalīta sīkās,
savstarpēji naidīgās anglosakšu valstiņās. Alfrēds un viņa man
tinieki reorganizēja armiju, spēcināja vietējo varu un kodificēja
angļu likumus, turklāt dibinājās skolas un tika veicināta inte
rese par anglosakšu rakstības un citu nacionālās kultūras ele
mentu izkopšanu.
Franciju (tagad tā tika dēvēta romiešu Gallijas teritorijas da
ļa, kurā sākotnēji dibinājās franku monarhija) Lamanša otrā krastā
postīja vikingi, turp aizkuģojuši pa vietējām upēm. Tieši tālab
Francija sadrumstalojās sīkās feodālās valstiņās, nevis izvērtās
par spēcīgu nacionālu monarhiju, kā tas notika ar Angliju. To
mēr arī Francijai bija savs karalis, kura vara gan bija visai vāja,
bet viņš tika uzskatīts par Kārļa Lielā bijušās impērijas rietum
daļas monarhu. Francijai līdzās, turpat uz austrumiem, valdīja
Vācijas karaļi, kuri desmitajā gadsimtā bija spēcīgākie monarhi
kontinentālajā Rietumeiropā, - viņu pārziņā bija vienota valsts,
kuras robežās ietilpa ne vien Vācija, bet arī liela daļa Beniluksa
valstu teritorijas un krietna tiesa mūsdienu Austrumfrancijas.
Tālaika nozīmīgākais vācu valdnieks bija Otons Lielais. Tro
nī viņš sēdās 936. gadā, 955. gadā svinēja skaļu uzvaru pār
ungāriem, tādējādi Vāciju atsvabinot no tobrīd negantākajiem
ienaidniekiem, un 962. gadā Romā tika iesvētīts par imperato
ru. Sperdams šo soli, Otons nostiprināja savas pretenzijas uz to,
lai tiktu uzskatīts par dižāko Rietumeiropas kontinentālās daļas
monarhu kopš Kārļa Lielā valdīšanas laikiem. Otons un viņa
pēcnācēji, kuri turpināja saukties par imperatoriem, raudzīja
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savai valstij pievienot Itāliju, tomēr iznākums izrādījās visai pie
ticīgs. Savukārt pati Itālija desmitajā gadsimtā varēja lepoties ar
neparasti strauju pilsētu izaugsmi un pēcāk savā attīstībā iz
mantoja tieši šī modeļa priekšrocības.
Neraugoties uz to, ka desmitā gadsimta Itālijā zināmu attīs
tību piedzīvoja pilsētnieciskais dzīves veids, Rietumeiropas mē
rogā šis laikposms nebūt nebija agrajiem viduslaikiem tipisks.
Gluži otrādi - no astotā līdz pat vienpadsmitajam gadsimtam
Eiropas saimniecības pamats bija teju vienīgi lauksaimniecība
un ļoti ierobežota vietēja rakstura tirdzniecība. Kritiskā stāvoklī
atradās ceļi, un tirdzniecība lielākoties noritēja, mainot preces.
No romiešu laika saglabājušās pilsētas bija ne vairāk kā tukšas
čaulas, kuras lielākoties kalpoja kā nocietinājumi kara laikā un
bīskapiju administratīvie centri. Visa perioda gaitā galvenais eko
nomiskais veidojums bija un palika muižas, kurās tika piekopta
naturālā saimniecība. Muižu īpašnieki parasti bija karaļi, militā
rie aristokrāti vai lielie klosteri. Neraugoties uz Ziemeļeiropas
auglīgo augsni, zemes apstrādes darbarīki joprojām bija pārāk
primitīvi, lai kaut cik atmaksātos milzu pūles, kas šajā darbā
tika ieguldītas. Ražas it visur, ja neņemam vērā pašu auglīgāko
Karolingu valsts apvidu (un nereti arī tur), izrādījās nožēlojami
zemas, un visi eiropieši, izņemot valdošās aprindas un augstāko
garīdzniecību, tik tikko vilka dzīvību. Tiesa, Karolingu panāku
mu pamatā bija zināms lauksaimniecības produkcijas pieaugums,
un tad, ja Kārļa Lielā impērijas robežās miers būtu saglabājies
ilgāk, lauksaimniecība tur būtu piedzīvojusi manāmu progresu,
taču devītā un desmitā gadsimta invāzijas no jauna izraisīja
saimnieciskās dzīves panīkumu, un turpmākajos gados visu nā
cās sākt atkal no jauna.
Ņemot vērā tālaika ekonomikas zemo līmeni, nav nekāds
brīnums, ka labvēlīgu apstākļu nebija nedz izglītībai, nedz māk
slai: ja cilvēkiem visas pūles jāveltī tam, lai saglabātu kailo dzī
vību, viņi diez vai atbalstīs mācību iestādes un nozīmīgus māk
slas projektus. Visa perioda gaitā, arī tā gaišākajos gados, izglī
tība bija mazākuma privilēģija: iedzīvotāju lielākajai daļai nebi
ja nekādas, pat formālas izglītības, un analfabēti bija arī vai
rums laicīgās aristokrātijas pārstāvju. Turklāt zināšanu apgūša
na lielākoties aprobežojās ar tekstu iegaumēšanu - uzzināto
kritizēt vai atspēkot neviens nedomāja. Zināmu izglītības atdzī
vināšanu, tādu kā “renesansi”, uzsāka Kārlis Lielais, taču īsti
garīgā jaunradē tā neizvērtās. Karolingu renesanses galvenais
sasniegums bija tas, ka nodibinājās skolas, kurās garīdzniecī
bas pārstāvji varēja apgūt lasīt un rakstītprasmes iemaņas, savu
kārt klosteru rakstveži iemācījās pārrakstīt un saglabāt svarīgā
kos romiešu literatūras darbus. Tomēr Karolingu impērijas sa
brukuma un ārējo ienaidnieku uzmākšanās gados iznīcība drau
dēja arī tam pašam mazumiņam. Laimīgā kārtā saglabājās pie

tiekams skaits skolu un manuskriptu, lai vienpadsmitajā un div
padsmitajā gadsimtā vēl viena, nesalīdzināmi diženāka izglītī
bas renesanse varētu atsākties no jauna.
Ar agrajiem viduslaikiem datējamo literāro darbu klāsts ir
ārkārtīgi trūcīgs. Pirmkārt, tas izskaidrojams ar faktu, ka rakstīt
prata tikai nedaudzi kristieši, - tie, kas tādu mākslu bija apgu
vuši, parasti nāca no mūku vai garīdznieku vidus, bet tajās ap
rindās nodošanās tīri literārai daiļradei atbalstīta netika. Šajā
laikposmā tapuši vairāki iespaidīgi vēsturiski apcerējumi latīņu
valodā, tostarp Bēdas un Kārļa Lielā daiļrunīgā biogrāfa Einharda darbi, taču citās jomās rakstniecība latīņu valodā kultivēta
gandrīz netika. Periodam ritot uz galu, literārajā apritē pama
zām iegāja vietējās valodas, kas veidojās vai nu uz ģermāņu,
vai latīņu valodas dialektu bāzes. Pēdējās vēlāk attīstījās par
“romāņu” valodām, kuru kopnosaukums apzīmē to. ka reiz lī
dzīgā valodā runājuši romieši. Vietējās valodās, piemēram, ne
veiklā poētiskā izteiksmē tika ietērpta dzeja, kas sākotnēji pa
rasti bija izplatījusies mutvārdu tradīcijas ceļā.
Pazīstamākais nacionālās literatūras paraugs ir anglosakšu
poēma “Beovulfs”. kas pierakstīta aptuveni astotajā gadsimtā.
Tajā iemūžinātas Ziemeļrietumeiropas ģermāņu tautu senās le
ģendas par kaujām, kuģojumiem un varoņu dēkām cīņā pret
briesmīgiem pūķiem un dabas spēkiem. Eposa materiāls tapis
pirmskristietības laikā, taču darba autors tam piešķīris kristīgā
ideālisma pieskaņu. “Beovulfs” ir nozīmīgs ne tikai kā viens no
anglosakšu vai senangļu dzejas agrīnākajiem paraugiem, bet
arī tāpēc, ka sniedz zināmu priekšstatu par angļu un viņu sen
ču sabiedrību agro viduslaiku posmā.
Agro viduslaiku mākslas vēsture ir stāsts par izolētiem un
spontāniem centieniem, jo mākslai laiks tika atvēlēts vienīgi
neilgajos miera brīžos vai karaļu galmos. Senākos vērtīgākos
agro viduslaiku mākslas pieminekļus laikā starp sesto un asto
to gadsimtu radījuši mūki, kas mita Īrijā - šī zeme varēja lepo
ties ari ar unikālu un savdabīgu vietējo kultūru.īru mūki izkopa
izteikti antiklasisku un gandrīz vai sirreālistisku stilu, kura iz
celsmi izskaidrot patiešām grūti. Visspilgtāk īru stils iemiesots
manuskriptu krāsainajās ilustrācijās. Šīs skolas lieliskākais pa
raugs ir apbrīnojamā “Tīmekļu grāmata” - ilustrēts evaņģēlijs,
kurš ticis raksturots kā “izsmalcinātākais dekoratīvās mākslas
darbs visā glezniecības vēsturē”.īru skola izzuda, pēdas māk
slas vēsturē tā arī neatstājusi, un to nomainīja Karolingu rene
sanses mākslinieku devums.
Pateicoties iedvesmas avotam, Kārļa Lielā laika mākslinieki
atgriezās pie klasiskajiem paraugiem, tomēr vienlaikus tos ap
veltīja arī ar barbaru dekoratīvisma spontāno dzīvesprieku. Kārļa
Lielā impērijai pagrimstot un sadrumstalojoties, līdzīgu pagri
mumu un vēlāk dīkstāves periodu pieredzēja ari Rietumeiropas
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māksla, tomēr jau desmitajā gadsimtā parādījās jaunas, vietēja
rakstura skolas. Ievērojamākās no tādām bija angļu skola, ku
ras ietvaros par galveno manuskriptu ilustrācijās tika uzskatīts
nemierpilnas kustības attēlojums; vācieši - ar nopietnāku stilu,
tom ēr iem anījušies paust reliģiskas ekstāzes būtību; un Ziem eļspānijas skola, kuras pārstāvji, kristieši būdami, savu vi
sai savdabīgo un neatkarīgo stilu izkopa islama m ākslas dekoratīvism a iespaidā.
Skaidrs, ka precīzi un nepārprotami agro viduslaiku vēstu
res noslēguma brīdi noteikt nav iespējams. Dažkārt tiek minēts
1000. gads, jo tāds skaitlis ir apaļš un parocīgs, tomēr vēl 1050.
gadā Eiropa vismaz šķietami bija palikusi tāda pati, kāda bija
Karolingu perioda noslēguma posmā. Nudien - ja palūkoja
mies uz 1050. gada Eiropu, pirmajā brīdī varētu likties, ka visu
agro viduslaiku gadu simteņu gaitā nav vērojams gandrīz ne
kāds progress. Centralizēta vara tobrīd pastāvēja vienīgi Vācijā,
jo karaļa Alfrēda un viņa pēcteču izveidotā anglosakšu Anglija
1050. gadā sāka izirt. Viscaur Eiropā pastāvīgi bada nāves drau
di neuzglūnēja tikai pašiem privileģētākajiem ļaudīm, kultūras
sasniegumi bija visai pieticīgi un vērojami pagalam rcti.Tomčr
sasniegts bija diezgan daudz. Pārvietodama smaguma centru
uz Atlantijas reģiona ziemeļrietumiem, eiropiešu civilizācija sā
ka apgūt zemes, kas pēc neilga laika tai kalpos kā stabils lauk
saimniecības un pārticības pamats. Daļēji saglabādama Grego
ra Lielā, sv. Bonifācija, Pipina un Kārļa Lielā iedibinātās tradīci
jas, eiropiešu civilizācija iemantoja arīdzan noturīgu apziņu, ka
to vieno kopīga kultūra, kas sakņojas Rietumu kristietībā un
latīņu mantojumā. Turklāt desmitajā gadsimtā sāka iezīmēties
Eiropas topošo karaļvalstu un pilsētvalstu aprises. Tādējādi pir
moreiz varēja nojaust, ka Rietumeiropas civilizācija iemantojusi
zināmu patstāvību un identitāti. Sākot ar šo brīdi, tā pamazām
izvērtās par vienu no pasaules vēstures vadošajiem spēkiem.
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VIDUSLAIKI
(1050. - 1300.G.): EKONOM IKA,
SABIEDRĪBA UN POLITIKA
Es spriežu p ēc tiem, kuri mūsu dienās raksta, ka zināmā mērā
jūtoties laimīgi. J o p ēc juku un nem ieru pilnās pagātnes vēl nebi
jušā spožum ā no jauna uzausis miers.
(N o sacerējum a, kuru ap 1158. gadu rakstī
jis vēsturnieks Freizingas O tons.)

aikposmā starp 1050. un 1300. gadu, ko vēsturnieki klasi
ficē kā attīstītos viduslaikus, Rietumeiropa pirmoreiz ne
pārprotami izrāvās no atpalicēju rindām, lai kļūtu par vie
nu no pasaules varenākajiem spēkiem. Ap 1050. gadu Rietumi
salīdzinājumā ar Bizantijas impēriju vai islama pasauli daudzās
jomās joprojām bija uzskatāmi par mazattīstītu civilizāciju, tur
pretī līdz 1300. gadam tie sāncensēm jau bija aizsteigušies
priekšā. Tobrīd ekonomiskās labklājības, kā arī politiskās un
kultūras attīstības ziņā Rietumiem līdzvērtīga bija vienīgi Ķīna.
Ņemot vērā to, cik nožēlojams bija Rietumeiropas stāvoklis lai
kā ap 1050. gadu, tik pārsteidzošs izrāviens patiesi vērtējams kā
viens no iespaidīgākajiem veikumiem visas cilvēces vēsturē, tā
ka rūgti maldās tas, kurš domā, ka viss viduslaiku posms bijis
ne vairāk kā ieilgušas stagnācijas periods.
Milzu progresam, ko Eiropa pieredzēja attīstītajos viduslai
kos, cēloņus uziet nemaz nav tik viegli, tomēr viduslaiku speci
ālistiem vienotiem spēkiem izdevies izstrādāt daudzmaz pieņe
mamu skaidrojumu. Pirmkārt, jau laikposmā starp 900. un 1050.
gadu Eiropa bija atguvusi zināmu līdzsvaru, tādēļ tūliņ pēc tam,
kad gals bija pienācis vikingu, ungāru un musulmaņu postoša
jiem iebrukumiem, spēja uzsākt sava potenciāla kāpināšanu.
Ap 1000. gadu iebrucēju spars lielākoties jau bija izsīcis, tomēr
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Rietumeiropa izraujas
no atpalicības

“Izrāviena ”cēloņi

dāņi Anglijas iedzīvotājiem nelika mieru vēl vienpadsmitajā gad
simtā: ar 1066. gadu, kurš pazīstams kā normaņu ienākšanas
gads, vienlaikus datējams arī vikingu pēdējais iebrukums An
glijā. Tiklīdz bija novērsti svešzemnieku iebrukumu draudi, rietumeiropieši varēja pievērsties pašu ekonomikas attīstībai, jo
tagad no kavēkļiem bija jābīstas daudz mazāk nekā līdz šim.
Pateicoties tam, ka šī attīstība norisinājās salīdzinoši netraucēti,
nozīmīgi soļi tika sperti tehnoloģijas progresa virzienā - vispir
mām kārtām te jāmin sasniegumi, kas Rietumeiropā tuvināja
pirmo lielo “lauksaimniecības revolūciju” - tās rezultātā palieli
nājās pārtikas rezerves, kā arī iedibinājās stabila saimnieciskā
bāze un dažādojās citas sabiedriskās darbības jomas. Strauji
palielinājās iedzīvotāju skaits un auga pilsētas, tā ka iespējams
runāt arī par tādu kā “urbanizācijas revolūciju”, lai gan pamatā
Rietumeiropa tomēr bija un palika agrāra zeme. Vienlaikus sta
bilizējās Rietumu politiskā dzīve. Attīstīto viduslaiku gaitā daudz
viet nodibinājās spēcīga, jauna, vietēja rakstura laicīga vara, kas
savas teritorijas robežās spēja nodrošināt mieru, - tā tika likti
pamati mūsdienu nacionālajām valstīm. Papildus jau minēta
jiem sasniegumiem pārsteidzoši strauja attīstība bija vērojama
arī sabiedrības reliģiskajā un intelektuālajā dzīvē, kas Rietumu
pasaules iedzīvotājiem palīdzēja iemantot jaunu misijas un paš
pārliecības apziņu, - par to sīkāk runāsim nākamajā nodaļā,
kamēr šajā aplūkosim tikai attīstīto viduslaiku rietumeiropiešu
sasniegumus ekonom ikā, sabiedriskajā dzīvē un politikā. To
mēr nepiemirsīsim, ka visu viduslaiku gaitā ikvienu cilvēka dzī
ves jomu caurstrāvoja reliģija un visi attīstīto viduslaiku “izrā
viena” aspekti bija savstarpēji un nesaraujami saistīti.

1.

Lauksaim niecības
stāvoklis pirm s 1050.
g ad a

PIRMĀ LAUKSAIMNIECĪBAS REVOLŪCIJA

Līdz pat jauno laiku industrializācijai Eiropas civilizāciju ar
savu darbu visvairāk balstījis laukstrādnieks, proti, “cilvēks ar
kapli”. Lai cik tas liktos pārsteidzoši, pirms 1050. gada viņam vēl
nebija pat īsta kapļa. Izrādās, ka Karolingu laikā pat turīgākajās
lauku muižās metāla zemes apstrādes darbarīki praktiski nebija
sastopami, turklāt arī koka darbarīku bija tik maz, ka daudziem
laukstrādniekiem cīņā ar dabu nācās doties burtiski kailām ro
kām. Laikposmā starp aptuveni 1050. un 1250. gadu stāvoklis
mainījās. Nepilnu divu gadsimtu laikā lauksaimniecībā norisinā
jās revolūcija, kas manāmi pārvērta dabu un nodrošināja krasu
Rietumeiropas lauksaimniecības produkcijas pieaugumu.
Revolucionāra situācija viduslaiku lauksaimniecībā daudzē
jādā ziņā bija nobriedusi vēl pirms vienpadsmitā gadsimta vi
dus. Kā nozīmīgākais priekšnoteikums jāmin Eiropas civilizāci
jas smaguma centra pārvietošanās no Vidusjūras uz Ziemeļatlantijas reģionu. Ziemeleiropas teritorija, kas stiepjas no Dien

vidanglijas līdz Urālu kalniem, lielākoties ir plašs, labi apūde
ņots un ārkārtīgi auglīgs m elnzemes līdzenums. Romieši turie
nes platības tika apstrādājuši maz: pirmkārt, viņu pārziņā bija
tikai salīdzinoši neliela teritorijas daļa; otrkārt, tā atradās pārāk
tālu no viņu civilizācijas centra; treškārt, romiešiem trūka gan
piemērotu zemes apstrādes darbarīku, gan atbilstošas tehnolo
ģijas. Sākot ar Karolingu laiku, lielā m elnzemes līdzenuma ap
gūšanai un kultivēšanai tika veltīta arvien lielāka uzmanība.
Karolingu laikā lauksaimniecības apmetnes dibinājās visā Rietumvācijas un Centrālvācijas teritorijā, un iesākās izmēģināju
mi, kuru gaitā tika pārbaudīti jaunapgūtajām zemēm piem ēro
tāki darbarīki un metodes. Rezultāti noderēja tam, lai pabalstītu
Karolingu sasniegumus citās jomās, diemžēl, kā jau minēts, miers
Karolingu impērijā bija tik īslaicīga parādība, ka lauksaimniecī
bas auglīga tālākā attīstība nebija iespējama. Pēc iebrukumiem
desmitajā gadsimtā kļuva skaidrs, ka ziemeļu teritoriju agrārā
potenciāla sistemātiska apgūšana jāsāk no jauna. Tomēr tik ilgi,
kamēr Rietumu civilizācijas centrs atradās Anglijas, Ziemeļfrancijas, Beniluksa valstu un Vācijas teritorijā, auglīgākos līdzenu
ma apgabalus apgūt joprojām nebija iespējams.
Vēl cits lauksaimniecības attīstības priekšnoteikums bija kli
mata uzlabošanās. Par viduslaiku Eiropas klimatu šobrīd ir zi
nāms daudz mazāk, nekā gribētos, tomēr klimata vēsturnieki
nonākuši pie vienprātīga secinājuma, ka laikposmā no aptuve
ni 700. līdz 1200. gadam Rietumeiropā laika apstākļu ziņā val
dījis “optimums” jeb sevišķi labvēlīgs klimats. Teiktais nozīmē
ne tikai to, ka minēto gadsimtu laikā nedaudz paaugstinājās
vidējā gaisa temperatūra (ne vairāk kā par 1°C), bet klimats
kļuva arī mazliet sausāks. Mitruma samazināšanās sevišķi nāca
par labu Ziemeļeiropai, kur lauksaimnieciski apstrādājamās ze
mes parasti bija par daudz slapjas, savukārt visai neizdevīgi tas
izrādījās Vidusjūras reģionam, kur lauki jau tāpat bija sausi diez
gan. Tieši klimatiskā optimuma iestāšanās bija viens no apstāk
ļiem, kas vēl nebijušu lauksaimniecisku aktivitāti veicināja, pie
mēram, tādās ziemeļu zem ēs kā Islande. (Turklāt, samazinoties
aisbergu daudzumam ziemeļu ūdeņos, senie skandināvi spēja
aizkuģot līdz Grenlandei un Ņūfaundlendai, un tolaik Grenlande patiesi bijusi vairāk zaļa nekā balta.) Neraugoties uz to, ka
klimatiskais optimums iestājās ap 700. gadu un saglabājās no
devītā līdz pat vienpadsmitajam gadsimtam, desmitā gadsimta
iebrukumu postošo efektu tas atsvērt nevarēja. Laimīgā kārtā
visai labvēlīgi laika apstākļi valdīja arī tad, kad eiropiešiem ra
dās iespēja šo priekšrocību izmantot.
Līdzīgā kārtā jāatzīst, ka jau Karolingu laika iedzīvotāji pazi
na daudzas no tām tehniskajām ierīcēm, kas eiropiešiem node
rēja vēlāk - īstenojot pirmo lauksaimniecības revolūciju. Ne
raugoties uz to, ka tālaika progresīvākās ierīces bija pazīstamas

Viduslaiku
lauksai m niecības
revolūcijas
priekšnoteikumi: (1)
jau n u zem ju apgūšana

(2) klim ata uzlabošanās

58

(3) tehnikas attīstība
labvēlīgu apstākļu
iespaidā

Tehniskie jaunievedum i:
(1) lem eša rkls

vēl pirms 1050. gada, plaši ieviestas un līdz galam pilnveidotas
tās tika vēl līdz aptuveni 1200. gadam, proti, kad to veicināja
atbilstoši apstākļi. Ne vien beidzās iebrukumi un saglabājās labs
klimats, bet pakāpeniski arvien labāk darbojās arī pārvaldes
sistēma, kas nodrošināja lauksaimniecības paplašināšanai tik
nepieciešam o ilgstošāku mieru. Arī lielos zemes īpašniekus aiz
vien vairāk interesēja peļņa, nevis patērēšana vien. Tomēr vis
svarīgākais izrādījās tas, ka laikā no aptuveni 1050. līdz 1200.
gadam bija norisinājies bagātību uzkrāšanās process. Līdzekļus
bija iespējams ieguldīt tālākos pasākumos, kur viens sasnie
gums veicināja atkal nākam o; citiem vārdiem, tagad eiropieši
tādu greznību kā tehniskas ierīces varēja atļauties.
Vienu no pirmajiem un būtiskākajiem pavērsieniem lauk
saimniecības attīstībā iezīmēja lemešarkla ieviešana. Pats arkls,
protams, bija pazīstams jau antīkajos laikos, tomēr romieši iz
mantoja tikai vieglu “spīļarklu”, kurš uzirdināja pašu augsnes
virskārtu un velēnu īsti neapvērsa. Vidusjūras reģiona viegla
jām augsnēm tāds darbarīks bija itin piemērots, tomēr Ziemeļeiropas smagāko, mitrāko zemi ar to apstrādāt bija praktiski
bezjēdzīgi. Agro viduslaiku gaitā arkls pamazām tika padarīts
aizvien smagāks un jaudīgāks. Smagākais arkls bija ne tikai
labāk piemērots mitram laukam, bet arī apgādāts ar jaunu aprī
kojumu, kas palīdzēja to iecelt jaunā vagā un nodrošināja gaisa
pieplūdi augsnes dziļākajiem slāņiem. Ieguvums bija neizm ē
rojams. Pirmkārt, ar smago arklu varēja apart līdz. tam neizman
tojamas platības. Otrkārt, izartās vagas izrādījās lieliska drenā

Lemešarkls. Lem ešarkla (tas nereti
bija novietots uz riteņ iem - kā re
dzams šajā attēlā) svarīgākais uzla
bojum s bija tas, ka, lem esim iearoties velēnā, tā tika apvērsta otrādi

žas sistēma purvainos apgabalos. Treškārt, ietaupījās darbaspēks:
ja romiešu spīļarklu laukam pāri vajadzēja vilkt divas reizes un
divos dažādos virzienos, ar smago arklu lauku daudz efektīvāk
varēja apstrādāt vienā reizē. īsi sakot, bez lemešarkla Ziemeļeiropā nebūtu iespējama ne paplašināta lauksaim niecība, ne arī
viss, kas no tās izrietēja vēlāk.
Ar lemešarkla izmantošanu cieši saistījās augu sekas trīslauku sistēmas ieviešana. Līdz pat jaunajiem laikiem zemkopji kriet
nu tiesu uzarto tīrumu uz gadu mēdza aizlaist atmatā, lai tādē
jādi izvairītos no augsnes noplicināšanās, jo intensīvākai lauk
saimniecībai nepietika mēslojuma un slāpekli uzkrājošās kultū
ras, tādas kā āboliņš un lucerna, pazīstamas praktiski nebija.
Tomēr romieši bija bēdīgi slaveni ar to, ka ik gadus ieguva ražu
tikai no puses visu aramzemes platību. Viduslaiku zemkopji
ieviesa trislauku sistēmu, līdz ar to atmatas platības samazinot
līdz vienai trešdaļai. Ik gadus trešdaļa lauku gulēja atmatā, ot
rajā trešdaļā auga labība, ko parasti sēja rudenī un novāca va
saras sākumā, savukārt trešā bija paredzēta vēl vienai ražai tur auga auzas, mieži vai pākšaugi, kas sējami vēlā pavasarī un
novācami augustā vai septembrī. Būtiskākais jaunievedums bi
ja otrā papildus raža, kas nobrieda vasaras laikā. Romiešiem
tāda sistēma nebūtu derējusi, jo viņu zem e nebija tik trekna un,
kas vēl svarīgāk, Vidusjūras apvidus ir pārāk sauss, lai tur ko
varētu izaudzēt vasaras laikā. Tādā ziņā mitrākajam ziemeļu
klimatam bija neapšaubāmas priekšrocības. Otrā raža bija visā
dā ziņā izdevīga, jo nenoplicināja augsni tik daudz kā labība,
piemēram, mieži un rudzi (patiesībā šīs kultūras pat piesātina
augsni ar slāpekli, kuru mieži un rudzi patērē). Otrkārt, augu
sekas dažādošana zināmā mērā bija garantija, ka samazināsies
zaudējumi neražas gadījumā; treškārt, daudzveidīgāka kļuva pār
tika. Ja trešais lauks bija apsēts ar auzām, raža noderēja gan
pašu, gan zirgu vēderam; ja tajā auga pākšaugi, tie palīdzēja
sabalansēt diētu - noderēja kā olbaltumvielu avots ogļūdeņra
žiem piesātinātajā ēdienkartē. Jau no sistēmu ar pilnām tiesī
bām varētu dēvēt gandrīz vai par lauksaimniecisku brīnumu, jo
tā tiklab palīdzēja ieviest zināmu dažādību ik gadus veicamajos
darbos un ražīgās platības no vienas puses palielināja līdz di
vām trešdaļām.
Trešais nozīmīgais jaunievedum s bija dzirnavu izmantoša
na. Romieši pazina ūdensdzirnavas, tom ēr izmantot tās prak
tiski neizm antoja - daļēji tāpēc, ka viņiem pietika vergu, kā
lab par darbaspēka taupīšanu likties zinis nebija vajadzības,
un daļēji tāpēc, ka romiešu zem ēs reti kur bija sastopamas
straujas upes. Lai nu kā, Ziem eļeiropā pēc 1050. gada iesākās
īsta aizraušanās ar aizvien jaudīgāku ūdensdzirnavu būvēša
nu. Kādā franču apgabalā laikā no 1000. līdz 1150. gadam tika
uzceltas 14 ūdensdzirnavas, vēl citā Francijas novadā starp

(2) trislauku sistēma

(3) dzirnavu izm antošana
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(4) citi tehnoloģiskie
sasniegumi

850. un 1080. gadu uzbūvētas 40, no 1080. līdz 1125. gadam
vēl 40, bet no 1125. līdz 1175. gadam - jau veselas 245- Tik
līdz eiropieši bija apguvuši ūdensdzirnavu būvniecības kom 
plicēto tehnoloģiju, viņi sāka domāt, kā izmantot vēja enerģi
ju: ap 1170. gadu Eiropā tika konstruētas pirmās vējdzirnavas.
Sākot ar šo brīdi, līdzenumiem bagātos apvidos, tādos kā Ho
lande, kur strauju upju nebija, vējdzirnavas vairojās tikpat ātri
kā ūdensdzirnavas visur citur. Sākotnēji dzirnavās tikai mala
miltus, tomēr drīz vien tās tika piemērotas arī citu svarīgu
uzdevumu veikšanai, piemēram, zāģēšanai, vadmalas apstrā
dei, eļļas spiešanai, alus brūvēšanai, kalēja darba atviegloša
nai un kokšķiedru sm alcināšanai papīra izgatavošanas vaja
dzībām. Pirms tam papīru izgatavot bija pratuši ķīnieši un mu
sulmaņi, tom ēr ne vieni, ne otri šajā darbā netika izmantojuši
dzirnavas, - tas liecina, ka Rietumi tehnoloģijas sarežģītības
ziņā jau bija pielīdzināmi augstu attīstītām civilizācijām.
Katrā ziņā jāpiemin vēl citi nozīmīgi tehnoloģiski sasniegu
mi, kuru paplašināta izmantošana iesākās pēc 1050. gada. Vai
rāki no tiem bija saistīti ar to, ka Rietumeiropas zemkopji kā
jūga lopiņu arvien vairāk sāka nodarbināt zirgu. Ap 800. gadu
Eiropā ieviesās oderētas sakas - tagad zirgs varēja arklu vai
ratus vilkt ar pilnu jaudu, nebīstoties aizžņaugt sev rīkli. Aptu
veni gadsimtu vēlāk pirmoreiz ieviesās paraža zirgus apkalt dzelzs pakavi pasargāja lopiņa nagus no nodilšanas un savai-

Viduslaiku ūdensdzirna
vas. Rats griež divus lielus
dzirnakm eņus, kas grau
dus samaļ miltos

Zirga apkulšan a

nojumiem. Ap 1050. gadu tika izgudrots divjūgs, kas vienlaikus
ļāva izmantot divu zirgu vilcējspēku. Minēto jaunievedumu un
trīslauku sistēm as nodrošinātā auzu krājuma rezultātā zirgi
daudzviet Eiropā kā jūga lopi pilnībā nomainīja vēršus, tāpēc
pieauga darba veikšanas ātrums un garāka kļuva darba diena.
Nākošie jaunievedumi bija ķerra un ecēšas - zem es apstrādes
darbarīks, kas tika vilkts pāri uzartam laukam, lai augsni nolī
dzinātu un iejauktu tajā sēklu. Vairums šo izgudrojumu bija
iespējami tāpēc, ka attīstītajos viduslaikos aizvien plašāk tika
izmantota dzelzs, kas visus zemes apstrādes darbarīkus, jo se
višķi lemešarkla darba daļas, darīja daudz izturīgākus.
Līdz šim apskatījām vienīgi tehniskās domas sasniegumus,
tomēr attīstīto viduslaiku lauksaimniecības revolūcija saistījās
vēl ar daudz ko citu. Līdz ar tehnoloģijas uzlabošanos ievēroja
mi palielinājās aramzemes platības un intensīvāka kļuva jau
apgūto zemju izmantošana. Karolingi auglīgā Ziemeļrietumeiropas līdzenuma apgūšanu jau bija aizsākuši, tomēr līdumus
ierīkoja tikai vieglāk apstrādājamās vietās: Karolingu lauksaim
niecības apmetņu topogrāfiskajā kartē būtu redzami neskaitā
mi sīki, apstrādāti lauciņi, kurus ieskauj plaši meži, purvāji un
klajumi. Rosīgā līdumnieku darbība, kuras sākums datējams ar
aptuveni 1050. gadu un kas sevišķi intensīva kļuva divpadsmi
tajā gadsimtā, Ziemeļeiropas topogrāfisko karti pārvērta līdz ne
pazīšanai. Pirmkārt, daudzmaz noturīgais miera stāvoklis un
politiskā stabilitāte Ziemeļfrancijas un Rietumvācijas zem kop
jiem pamazām ļāva apgūt teritorijas arī ārpus apmetņu saliņu
robežām. Vispirms tas tika darīts paslepšus, jo jaunapstrādātā
zem e patiesībā skaitījās aristokrātisko muižnieku īpašums. Ar
laiku augstdzimušie zemes īpašnieki nonāca pie secinājuma,
ka tāda rīcība ir visnotaļ atbalstāma, jo vairoja viņu ienākumus.

A ram zem es platību
palielin āšan ās un
zem es apstrādes
intensifikācija

A u d u m a k rā so ša n a . M eistars
uzrauga m ācekļus

Lauksaim niecības
revolūcijas sekas

Līdz ar to līdumu līšanas un purvāju nosusināšanas darbi paātri
nājās. Tādējādi divpadsmitā gadsimta gaitā Karolingu laikā ap
strādātās izolētās platības tapa aizvien lielākas, līdz pēdīgi to
robežas saplūda. Kamēr norisinājās iepriekšminētais process,
kurš turpinājās arī nedaudz vēlāk, kolonizētas un apgūtas tika
arī pavisam jaunas teritorijas, piemēram, Ziemeļanglija, Holan
de un jo sevišķi Vācijas austrumdaļas apgabali. Visbeidzot, ritot
divpadsmitajam un trīspadsmitajam gadsimtam, zemnieki, bū
dami ieinteresēti savus ienākumus no jaunapstrādātajiem lau
kiem vairot, sāka domāt par darba ražīguma kāpināšanu. Pēc
aršanas viņi lauku ecēja, to bieži kaplēja, ar nezālēm cīnīda
mies, un lieku reizi apara, tā lielā mērā veicinādami augsnes
auglības atjaunošanos.
Minēto pārmaiņu rezultātā palielinājās lauksaimniecības pro
dukcijas daudzums. Skaidrs, ka graudaugu ražas pieauga arī
tāpēc, ka palielinājās aramzemes platība, tomēr vēl daudzkārt
lielākas tās darīja efektīvākās zemes apstrādāšanas metodes. Ja,
piemēram, Karolingu laikā graudaugu raža salīdzinājumā ar ie
sētās sēklas daudzumu labākajā gadījumā bija vidēji divkārt lie
lāka, tad ap 1300. gadu tā trīskāršojās vai pat četrkāršojās. Tur
klāt tagad graudu virsprodukciju varēja daudz ātrāk samalt dzirnavas vienā paņēm ienā padarīja četrdesmit malēju darbu.
Tādējādi eiropiešiem pirmo reizi bija garantētas stabilas un pie
tiekamas pārtikas rezerves.
Savukārt šim faktam bija nozīmīgas sekas, kurām izrādījās
visai būtiska loma Eiropas turpmākajā vēsturiskajā attīstībā. Vis
pirms atzīmēsim, ka līdz ar to vairāk zemes platību tika atvēlēts
ne tikai labības audzēšanai vien - attīstīto viduslaiku gaitā lauk
saimnieciskās aktivitātes aizvien vairāk dažādojās un iesākās
zināma specializācija. Zālainās platības tika pārvērstas par aitu
ganībām, vēl citur tika audzēti vīnogulāji, kokvilna un augi. no
kuriem bija iespējam s izgatavot krāsvielas. Daudz kas no jaunās
produkcijas tika patērēts pašu vajadzībām, tomēr liela daļa kal
poja arī kā starptautiska mēroga prece vai izejmateriāls jaunām
rūpniecības nozarēm - vispirmām kārtām audumu izgatavoša
nai. Tirdzniecības un manufaktūru darbības attīstība rosināja
pilsētu augšanu. Lauksaimniecības uzplaukums pilsētu izaug
smi veicināja arī no citas puses, proti, tas darīja iespējamu strauju
iedzīvotāju skaita pieaugumu. Tā kā pārtikas tagad bija vairāk
un tā bija kļuvusi barojošāka (galvenokārt olbaltumvielu dēļ),
palielinājās dzīves ilgums - ja Karolingu laika Eiropā trūcīgie
iedzīvotāji mira vidēji trīsdesmit gadu veci, tad attīstītajos vi
duslaikos cilvēka mūžs jau bija četrdesmit piecdesmit gadus
ilgs. Veselīgākā iedzīvotāju daļa rūpējās arī par dzimstības pa
lielināšanu. Minēto iemeslu dēļ laikposmā starp 1050. un 1300.
gadu Rietumu pasaules iedzīvotāju skaits trīskāršojās. Cilvēku
skaita palielināšanās un darbaspēka ietaupīšana ar tehnikas pa

līdzību nozīmēja to, ka laukos radās darbaroku pārpalikums zināma iedzīvotāju daļa aizplūda uz mazpilsētām un pilsētām,
kur uzsāka pavisam jaunu dzīvi.
Lauksaimniecības revolūcija palielināja arī muižnieku ienā
kumus, tālab komplicētāks vērtās aristokrātijas dzīves veids; kā
arī vairoja monarhu mantu, tā veicinot valstu attīstību. Eiropas
mēroga labklājība noderēja ari kā kristīgās baznīcas balsts un
pavēra ceļu izglītībai un intelektuāliem centieniem . Visbeidzot
pieminēsim vēl vienu ieguvumu, kurš, pretstatā pārējiem, glu
ži taustāms nebija, proti, eiropieši neapšaubām i bija kļuvuši
lielāki optimisti, jutās varošāki, gatavi eksperim entēt un riskēt
un šajā ziņā apliecināja lielāku apņēm ību nekā jebkurš cits vi
ņu sāncensis pasaulē.

2.

Citas sekas

M U IŽN IEKS UN D ZIM TCILV ĒK S: SO CIĀLIE

APSTĀKĻI UN DZĪVE M UIŽU SISTĒM Ā
Līdz ar pārmaiņām lauksaimniecībā zināmas izmaiņas ievie
sās kā zemes īpašnieku, tā arī zemkopju dzīves sociālajos un
ekonom iskajos apstākļos. Teju visu attīstīto viduslaiku gaitā ār
pilsētas dzīves smaguma centrs lielākoties bija un palika mui
ža, kas piederēja muižniekam un ko apsaim niekoja dzimtcilvē
ki, tāpēc, pirms pievēršamies būtiskākajām izmaiņām, derētu
sniegt tipiskas muižu sistēmas raksturojumu. Iekams virzāmies
tālāk, pienāktos iegaumēt, ka termins “muižu sistēma” nebūt
nesakrīt ar jēdzienu “feodālisms”: muižu sistēma bija saimnie
ciska sistēma, kuras ietvaros dzimtļaudis apstrādāja apjomīgus
lauksaimniecībā izmantojamas zem es īpašumus, savukārt ar jē
dzienu “feodālisms” vairums viduslaiku vēsturnieku saprot po
litisku sistēmu, kurai raksturīga lielā mērā sadrumstalota vara
(sk. šīs nodaļas ceturto apakšnodaļu). Tāpat jāpatur prātā, ka
zinātnieki, muižu sistēmas raksturojumam izmantodami “tipis
kas muižas” aprakstu, ķeras pie vēsturiskas dabas vispārināju
ma: divu pilnīgi vienādu muižu nebija, daudzas no tām patie
šām bija neiedomājami atšķirīgas gan apjoma, gan ari būtiskā
ko īpašību ziņā. Vēl vairāk: tajos Eiropas apgabalos, kurus no
sākotnējiem Karolingu apmetņu centriem teritorijā starp Sēnu
un Reinu šķīra liels attālums, muižu gandrīz nemaz nebija.
Itālijas lauksaim niecībā joprojām sam ērā plaši tika izmantots
vergu darbs, savukārt Vācijas centrālajā un austrumu daļā pastā
vēja daudzas nelielas saim niecības, kuras apsaim niekoja brī
vie zemnieki.
Muižas institūts izveidojās Karolingu laikā un kā galvenā
lauku sabiedrības un ekonom ikas organizācijas forma Ziemeļrietumeiropas lielākajā daļā saglabājās līdz aptuveni trīspadsmi
tajam gadsimtam. Par viduslaiku muižas priekšteci uzskatāma

“Muižu sistēma "
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vērpēji

M uižas shēm a

Muiža; dzim tļaudis

romiešu lielmuiža, tomēr, atšķirībā no romiešu modeļa, vidus
laiku muižas laukos strādāja dzimtļaudis (kurus dažkārt dēvē
arī par vilāniem), nevis vergi. Mūsdienu izpratnē dzimtļaudis
brīvi nebija: vispirms, viņi nebija tiesīgi pārcelties uz dzīvi citur;
otrkārt, pastāvīgi bija spiesti bez atalgojuma strādāt kunga labā,
turklāt viņiem neskaitāmas reizes nācās pildīt pazemojošus pie
nākumus un bez ierunām pakļauties kunga tiesas lēmumiem.
Tomēr, ja salīdzinām ar vergiem, dzimtcilvēku stāvoklis bija
daudz labāks, jo ikvienai saimei lietošanā bija nodots lauciņš,

kurā izaudzēto zemnieks daļēji varēja izmantot savām vajadzī
bām un kuru kungs parasti neatsavināja. Tādējādi, ņem ot vērā
lauksaimniecībā ieviestos jauninājumus, arī dzimtzemnieki va
rēja cerēt uz sava materiālā stāvokļa uzlabošanos. Vēl vairāk teorētiski kungs nodevas varēja noteikt un iekasēt patvaļīgi,
tomēr īstenībā šajā ziņā parasti valdīja zināma vienošanās. Ne
raugoties uz to, ka dzimtļaužu liktenis bija neapšaubām i sūrs,
kunga untumiem vien viņi pakļauti bija reti.
Muižas platība sniedzās no vairākiem desmitiem līdz vairā
kiem simtiem hektāru un bija iedalīta kunga tiesā un dzimtzemniekiem atvēlētajos laukos. Pirmā, ko dēvēja par kunga d o
mēni, parasti aizņēma trešdaļu līdz pusi visas aramzemes. No
teiktās dienās, apmēram trīs reizes nedēļā, kunga tiesā strādāja
dzimtļaudis. Dom ēne bija nevis vienlaidus lauks, bet šauras
joslas, kas mijās ar tādām pat atsevišķiem zemniekiem piedero
šām zemes joslām (un dažkārt arī ar joslām, kas skaitījās baznīcas

Ilustrācija no "stundu
g rā m atas”. Daži vidus
laiku m anuskripti tika
veidoti kā “stundu grā
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vai pam ācības bija p ie
lāgotas noteiktai dienas
daļai. Šeit zem niekus re
dzam strādājam turpat
līdzās pilij, un tāda aina
viduslaikos nebija nekas
neparasts
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Muižu sistēma
lauksaim niecībā

M uižas m aizes ceptuve

Dzimtļaužu dzīves
apstakļi

īpašums). Visas joslas bija garas un šauras, jo zirgu vai vēršu
vilkto smago arklu bija grūti apgriezt. Joslas vienu no otras
atdalīja tikai šauras ežas, tāpēc šo iekārtu dažkārt sauc par vien
laidus lau ka sistēmu. Arī tad, ja dzimtcilvēki strādāja savos lau
kos, viņi gandrīz vienmēr to darīja kopīgiem spēkiem, jo lopi
un darbarīki skaitījās viņu kopīpašums. Tāpat par kopīgām tika
dēvētas arī ganības, jo tur ganījās visa ciema kopīgais ganām
pulks. Bez tīrumiem un ganībām dzimtzemnieki muižas terito
rijā parasti iekopa arī nelielus dārziņus. Gandrīz visām muižām
piederēja arī gabals meža, kur kungam medīt, tomēr tur varēja
ganīt ari cūkas un vākt malku. Tā kā dzimtļaudīm tāda iespēja
tika atvēlēta, arī šos darbus viņi veica vienotiem spēkiem kopdarbs un solidaritāte bija viena no muižu sistēmas raksturī
gākajām iezīmēm.
Jādom ā, ka pleca izjūta ārkārtīgi grūto dzīvi darīja maķenīt
vieglāku. Neraugoties uz to, ka viduslaiku dzimtcilvēka liktenis
ar romiešu verga dzīves apstākļiem nebija pat salīdzināms un
laikā no 1050. līdz 1300. gadam vēl uzlabojās, no mūsdienu
viedokļa tas tomēr vērtējams kā primitīvs un visai nožēlojams.
Dzimtļaužu mitekļi parasti bija pieticīgas būdas, kuru sienas
^jja pjtas no klūgām un no ārpuses apmestas ar dubļiem. Vēl
trīspadsmitajā gadsimtā Anglijā tika tiesāts kāds zemnieks, kurš,
pārzāģēdams vienīgo balsta siju, bija sagrāvis kaimiņa māju.
Grīda gandrīz visās būdās bija ne vairāk kā nomīdīts klons nereti salts un pievilcies ar ūdeni. Guļvietas lomu lielākoties
pildīja paparžu klājiens, un mēbeļu nebija praktiski nekādu.
Diezgan tuvu patiesībai ir joks, kurš vēsta, ka kārtīgā maltītē
parasti tika baudīti divi ēdieni: pirmais bija biezputra, kura iz
skatījās pēc auzu tumes, savukārt otrais - auzu tume, kuru gan
drīz nebija iespējam s atšķirt no biezputras. Augļu ēdienkartē

lielākoties nebija, un no nedaudzajiem dārzeņiem, tādiem kā
sīpoli, puravi, rāceņi un kāposti, zemnieki vārīja ūdeņainu viru.
Gaļu dzimtļaudis dabūja baudīt labi ja pāris reizes gadā - svēt
kos vai ziemā, kad vairs nebija ko dot ēst nonīkušajam vērsim
vai cūkai. Traukus neviens parasti nemazgāja, lai zudumā neie
tu itin nekas. Turklāt varēja iegadīties neražas gads, kas dzimt
ļaudīm sagādāja nesalīdzināmi lielākus zaudējumus nekā kun
gam, jo kunga noteiktās nodevas tāpēc mazākas nekļuva. Tā
dās reizēs dzimtļaudis bija spiesti šķirties no visiem saviem krā
jumiem un noskatīties, kā bērni mirst lēnā bada nāvē. Vēl jo
satriecošāku ainu dara tas, ka dzimtļaužu bērni varēja bada
nāvē nomirt arī tad, ja klētī kāds nieciņš graudu tomēr bija
atlicis, jo tā bija pavasarim taupītā sēkla, ar kuru saistījās vienī
gā cerība - nākamā gada raža.
Lai šo drūmo ainu lūkotu padarīt kaut cik gaišāku, pievērsī
simies stāstam par dzimtļaužu dzīves apstākļu uzlabošanos. Pirm
kārt, kā jau minējām, labāks kļuva uzturs. Attīstītajos viduslai
kos bada laiki katrā ziņā bija daudz retāka parādība nekā ag
rāk, un cilvēki auga spēcīgāki, jo ēdienkarte, lielākoties tajā
iekļauto pākšaugu dēļ, bija bagātinājusies ar olbaltumvielām.
Daudzu iemeslu dēļ dzimtļaudis pamazām iemantoja arī lielā
ku brīvību. Lai apgūtu jaunas platības, muižniekiem bija nepie
ciešams papildu darbaspēks, bet to varēja piesaistīt, tikai ga
rantējot zemniekiem brīvību. Tamlīdzīgos brivcilvēku apdzīvo
tos apgabalos parasti mājvietu atrada arī izbēgušie dzimtzemnieki, un tur iedibinājās jauna sistēma - muižnieks no zemnie
kiem prasīja noteiktu renti, nevis sūtīja viņus klaušu darbos.
Pēcāk arī veco muižu īpašnieki sāka atskārst, ka rentes iekasē
šana nodrošina lielākus ienākumus nekā klaušas. No otras puses,
lieko produkcijas daudzumu pārdodot brīvajā tirgū, dzimtcil
vēks varēja nopelnīt pietiekami daudz, lai savu brīvību no kun
ga nopirktu.
Ritot trīspadsmitajam gadsimtam, dzimtbūšanas sistēma mi
nēto apstākļu dēļ daudzviet Eiropā pamazām iznīka. Tomēr
dažādos apvidos šis process nenorisinājās vienādi ātri - samērā
atpalikusi šajā ziņā izrādījās Anglija - , un reti kur dzimtbūšanas
attiecības izzuda pilnīgi, proti, bijušie dzimtļaudis vietējā kun
ga labā joprojām strādāja kādus klaušu darbus un maksāja vi
ņam nodevas. Francijā daļa tamlīdzīgu saistību nemitīgu pāri
darījumu veidā saglabājās vēl līdz Franču revolūcijai, kura noti
ka 1789- gadā. Atbrīvotie dzimtļaudis joprojām turpināja strādāt
kopīgi, tomēr tagad viņi bija brīvzemnieki, kuri ne vien nodro
šināja iztiku sev, bet arī sagādāja preces brīvajam tirgum.
Vairāku iemeslu dēļ muižniecībai lauksaimniecības revolū
cija izrādījās vēl daudz izdevīgāka nekā dzimtļaudīm. Pirmkārt,
atbrīvojot dzimtļaudis, muižnieks parasti iedzīvojās krietnā žūksnī
skaidras naudas - lielākoties viņš pievāca gandrīz visu, ko
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dzimtļaudīm bija izdevies iekrāt. Pēc tam muižnieka iztiku gal
venokārt nodrošināja rente. Tā kā izrentēta daudzviet tika ze
me, kas kungam gan piederēja, tomēr iekopta pirms tam nebi
ja, augstmaņu ienākumi krietni vien vairojās. Vēl vairāk - tik
līdz muižnieki bija atteikušies no klaušām par labu rentei, viņi
atklāja, ka rentes maksu palielināt ir nesalīdzināmi vieglāk. Pār
vērtušies par rentes ievācējiem, muižnieki vairs nepārraudzīja
savu īpašumu personiski, bet sāka ceļot, dažkārt devās projām
krusta karu gaitās un reizumis pārcēlās uz dzīvi karaļa galmā.
Pateicoties bagātības pieaugumam, kas nodrošināja muižnieku
materiālos apstākļus, un iespējai brīvāk pārvietoties, augstmaņi
sāka aizdomāties par sava dzīves veida tālāku izkopšanu.
Aristokrātiskā dzīves veida izsmalcināšanos lielā mērā vei
cināja arī tas, ka attīstītajos viduslaikos salīdzinoši reta parādība
bija vietēja mēroga karadarbība. Aptuveni līdz 1100. gadam ti
pisks eiropiešu augstmanis bija rupjš un zvērīgs karavīrs, kurš
lielāko daļu sava laika veltīja tam, lai pieveiktu kaimiņu augst
maņus un aplaupītu neaizsargātus ļautiņus.Divpadsmitajā gad
simtā vardarbība manāmi mazinājās, jo pret to vērsās kristīgā
baznīca, jaundibinātās valstis savās robežās vēlējās nodrošināt mieru
un ari paši augstmaņi sāka atzīt ar mierīgu dzīves veidu saistītās
priekšrocības. Augstmaņi turpināja piedalīties kaista karos un cī
nīties savas valsts labā, taču sīkās savstarpējās ķildās viņi tagad
iesaistījās retāk. Pamazām tapa bruņniecības kodekss - šķiet, ne-
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apzināti radīts senā kaujinieciskā gara surogāts, kurš kareivīgumu ievirzīja salīdzinoši labvēlīgā gultnē. Bruņniecības nosau
kums cēlies no vārda “jātniecība”, un bruņinieku augstmanim
pieklājās pārzināt visus jātnieka mākslas smalkumus. No bruņi
nieka tika prasīts arī tas, lai viņš dotos cīņā cēlu mērķu vārdā.
Ja tāds mērķis acumirklī negadījās, viņam bija iespēja piedalī
ties turnīros - teatrālās cīņās, kuras sākotnēji bija visai m ežonī
gas, taču ar laiku pārvērtās izsmalcinātā ceremoniālā. Svarīgā
kais bija tas, ka bruņnieciskam augstmanim, proti, bruņinie
kam, kurš parasti bija mazturīgāks nekā augstākās aristokrātijas
pārstāvji, bija jābūt ne tikai drosmīgam un uzticīgam, bet arī
dāsnam, vaļsirdīgam, godbijīgam un ar nicinājumu jāizturas pret
negodīgām cīņas metodēm vai zemisku rīcību.
Līdztekus tam, ka uzlabojās aristokrātijas materiālie apstākļi
un parādījās bruņniecība, paaugstinājās arī augstmaņu dzīves
kvalitāte un uz labo pusi mainījās sabiedrības attieksme pret
sievieti. Apmēram līdz 1100. gadam vairums augstmaņu dzīvo
ja koka ēkās, kuras nereti nodega, jo primitīvas bija gan apku
res ierīces, gan ēdiena gatavošanas paņēmieni. Līdz ar mantis
kā stāvokļa uzlabošanos un tehnoloģijas attīstību pēc 1100. ga
da iesākās daudz ugunsdrošāku mitekļu - mūra piļu - celtnie
cība. Turklāt tagad pilis bija apgādātas ar diviem viduslaiku
izgudrojumiem - skursteni un kamīnu, tātad mitekli vairs neap
sildīja viens centrālajā zālē iekurināms pavards - apkurināmas
tagad bija atsevišķas telpas, un cilvēkam bija iespēja baudīt
zināmu nošķirtību. Uzturā augstmaņi, kā likums, lietoja mazāk
dārzeņu nekā zemnieki, toties viņu ēdienkartē bija daudz ga
ļas. Augošā tieksme pēc greznības noteica arī to, ka uz augst
maņu galda nonāca tādas dārgas eksotiskas garšvielas kā pipari
un safrāns. Pie galda smalki ļaudis joprojām uzvedās visai bar
bariski - lietoja tikai nazi vai karoti, nevis dakšiņu, un šņauca
degunu piedurknē - , tomēr savu pārākumu viņi lūkoja aplieci
nāt ar elegantu, pasvītroti uzkrītošu apģērbu. Šajā laikposmā
apģērbs kļuva arī ērtāks, jo tikko bija izgudrotas tādas lietas kā
adīšana un poga ar pogcaurumu.
Stāsts par to, kāda attieksme attīstīto viduslaiku sabiedrības
augšslāņos valdīja pret sievieti, divu iemeslu dēļ ir visai pretru
nīgs. Pirmkārt, lielākā daļa liecību nākušas no literatūras, un
vēsturnieki joprojām nav vienisprātis par to, cik lielā mērā lite
ratūra spēj atspoguļot patiesus notikumus. Otrkārt, daži zināt
nieki uzskata, ka sieviete labākajā gadījumā bijusi uzcelta uz
pjedestāla, kas pats par sevi nozīmē zināmu nebrīvi. Lai nu kā,
viens ir skaidrs: ja jau augstmaņu materiālie apstākļi uzlabojās,
tad tas attiecās ne tikai uz vīriešiem, bet arī uz sievietēm. Vēl
vairāk - tādu kā revolūciju savā ziņā piedzīvoja līdz šim formu
lētā attieksme pret sievieti. Līdz divpadsmitajam gadsimtam sie
vietes tēls literatūrā praktiski neparādās, ja neņem am vērā
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nedaudzās sieviešu kārtas svētās: tipisks franču eposs vēsta par
asiņainām cīņām, un tajā sievietes vai nu netiek pieminētas
vispār, vai ari pavirši tēlotas kā verdziski iztapīgas būtnes. Taču
pēc 1100. gada dažu gadu desmitu laikā liriķi un romanču raks
tnieki dižciltīgu sievieti piepeši padarīja par pielūgsmes objektu
(sk. nākamo nodalu). Tipisks trubadūru dzejnieks par savu dā
mu rakstīja, ka “visi mani krietnie darbi izriet no viņas daiļās
miesas” un “viņa ir tas koks un zars, kurā prieka auglis nobriest”.
Jaunā kurtuāzā jeb “galma” literatūra bija ārkārtīgi ideālis
tiska un diezgan samākslota, tomēr tā visādā ziņā pauda vērtī
bas. kas piedienēja maigākai kultūrai, kur sabiedrības augšslāņu
sieviete patiesi tika cienīta vairāk nekā pirms tam. Vēl vairāk nav šaubu, ka divpadsmitajā un trīspadsmitajā gadsimtā dažas
karalisku asiņu dāmas tiešām pārvaldījušas valsti, ja vīrs vai
dēls bija miris vai šo pienākumu pildīt nebija spējīgs. Piemē
ram, nelokām ā Akvitānijas Eleonora, Henrija II sieva, palīdzēja
pārvaldīt Angliju, kad viņas dēls Ričards I no 1190. līdz 1194.
gadam piedalījās krusta karā, lai gan pati tolaik jau bija vairāk
nekā septiņdesmit gadus veca; un apņēmīgā Kastīlijas Blanša
trīspadsmitajā gadsimtā ar lieliskiem panākumiem divreiz ķērās
pie Francijas varas stūres - pirmoreiz sava dēla Luija IX mazga
dības dēļ un otrreiz, kad viņš bija devies krusta kara gaitās.
Skaidrs, ka no mūsdienu viedokļa attīstīto viduslaiku sieviešu
pašapliecināšanās iespējas joprojām bija ārkārtīgi ierobežotas,
tomēr jāatzīst, ka tālaika apstākļos aristokrātu sievietes statuss
piedzīvoja neparastu augšupeju, kuras pārsteidzošāko ilustrāci
ju sniedz šaha spēles vēsture: pirms divpadsmitā gadsimta šahu
pazina tikai austrumnieki, bet viņiem dāmas figūra bija vīrietis,
Aristokrāti p ie g ald a

karaļa galvenais ministrs, kurš gājienus varēja izdarīt diagonāli,
ikreiz pārvietojoties par vienu lauciņu tālāk. Taču divpadsmitā
gadsimta Eiropā šī figūra pārvērtās par dāmu un neilgi pirms
viduslaiku beigām iemantoja līdz tam nepieredzētu pārvietoša
nās brīvību.

3. TIRDZNIECĪBAS ATDZIMŠANA UN URBANIZĀCIJA
Ar revolucionārajām pārmaiņām lauksaimniecībā, dzimtļaužu
atbrīvošanos un aristokrātijas jaunajām interesēm cieši saistījās
tirdzniecības atdzimšana un pilsētu attīstība. Tirdzniecības at
dzimšana norisinājās visai daudzveidīgi. Sākotnēji galvenais bi
ja vietējais preču tirgus, kur dzimtļaudis vai brīvzemnieki pār
deva pašu izaudzētos graudus vai dažus dučus olu. Tomēr, spe
cializācijai vēršoties plašumā, tādu produkciju kā vīns vai kok
vilna bija vērts aizgādāt arī uz tālākiem apgabaliem. Kur vien
iespējams, tādam nolūkam tika izmantoti upju vai jūras ceļi,
tomēr nepieciešam s bija arī sauszemes transports, kālab uzla
bota tika ceļu būves tehnoloģija, ieviesti nastu nesēji zirgi un
mūļi, kā arī celti tilti. Ja romiešus vairāk interesēja sauszemes
sakari, tad viduslaiku cilvēki, sākot ar vienpadsmito gadsimtu,
savu uzmanību galvenokārt veltīja sauszemes transportam, ar
kura palīdzību lūkoja nodrošināt rosīgās sauszemes tirdzniecī
bas pastāvēšanu. Taču tas nebūt nenozīmē, ka viņi nemaz ne
domāja par Vidusjūras reģiona mēroga sakariem. Gluži otrādi sākot ar to pašu vienpadsmito gadsimtu, viņi bijušo “romiešu
ezeru” sāka izmantot kā līdzekli izvērstā jūras tirdzniecībā, ku
ras ceļi sniedzās gan tuvu, gan tālu. Laikposmā starp 1050. un
1300. gadu Itālijas pilsētvalstis Dženova, Piza un Venēcija lielā
daļā Vidusjūras likvidēja musulmaņu varu. iedibināja tirdznie
cības m onopolu kādreizējos Bizantijas ūdeņos un ķērās pie
priekšposteņu dibināšanas Vidusjūras austrumos, kur uzsāka
ienesīgu tirdzniecību ar austrumu pasauli. Tamlīdzīgi centieni
vainagojās ar to, ka rietumnieku tirgos sāka ieplūst tādas greznum preces kā garšvielas, dārgakmeņi, smaržūdeņi un smalki
audumi, kas visādā ziņā rosināja ekonomikas attīstību, jo augst
maņi, vēlēdamies to visu iegādāties, veicināja revolucionāras
izmaiņas lauksaimniecībā.
Līdz ar tirdzniecības atdzimšanu radās nepieciešam ība pēc
jaunas maksāšanas sistēmas un jaunu komerciālu paņēmienu
izstrādāšanas. Nozīmīgākais bija tas, ka Rietumeiropā no jauna
ieviesās metāla nauda, kura veselus četrus gadsimtus kā mai
ņas līdzeklis tikpat kā nebija lietota. Tradicionālā muižā valdīja
naturālā saim niecība, un to, ko nevarēja izgatavot pašu spē
kiem, varēja dabūt preču maiņas ceļā. Tomēr līdz ar tirgus pa
plašināšanos nauda kļuva nepieciešam a. Sākotnēji tika kalta
tikai sīknauda, tomēr ar laiku, tirdzniecībai ar greznum precēm

Tirdzniecības modeli
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vēršoties plašumā, parādījās arvien lielākas vērtības monētas,
un trīspadsmitajā gadsimtā Itālijas valstīs, tādās kā Florence un
Venēcija, apgrozībā tika laista jau zelta nauda.
Līdzīgu attīstību pieredzēja ari starptautiskā tirdzniecība. Sā
kotnēji pa putekļainajiem ceļiem šurpu turpu kātoja sīktirgotāji
ar paunām apkrautiem mūļiem, bet divpadsmitajā gadsimtā sīk
tirgotāji pārvērtās turīgākos tirgoņos, kuri neceļoja vis apkārt
cauru gadu, bet pamanījās piedāvāt savu preci starptautiskajā
gadatirgū. Trīspadsmitajā gadsimtā ienesīgākais starptautiskais
gadatirgus atradās Francijā, Šampaņas apgabalā, - tur ziemeļi
satikās ar dienvidiem, flāmu tirgotāji pārdeva audumus itāļiem,
savukārt itāļi flāmiem piedāvāja austrumu garšvielas. Tādējādi
tika likts pamats vienotai, Eiropas mēroga ekonomikai. Pēc tam
no modes izgāja arī gadatirgus, jo ap 1300. gadu itāļu tirgotāji
dārgajam sauszemes ceļam pāri Alpiem atmeta ar roku un pēc
Ziemeļeiropas precēm cauri Gibraltāra šaurumam un tālāk gar
Atlantijas okeāna piekrasti sūtīja kuģus. Tagad liela mēroga tirgo
ņi sēdēja mājās un priekšroku deva gluži mūsdienīgai uzņēmēj-

darbībai - kompānijām, uzskaitei un akreditīviem. Tā kā tirdznie
cībā šie cilvēki līdzekļus ieguldīja ar tādu aprēķinu, lai tie nestu
peļņu, kā arī plānoja un izmantoja sarežģītus kreditēšanas mehā
nismus, vairums mūsdienu vēsturnieku viņus vienprātīgi dēvē
par pirmajiem Rietumu pasaules komerckapitālistiem.
Tirdzniecības paplašināšanos veicināja ne tikai naudas un
kredīta ieviešanās, bet arī straujā pilsētu attīstība. Ja uz divpa
dsmitā gadsimta Eiropu mēs varētu palūkoties no putna lidoju
ma, tad, novērojuši mežaino platību un klajumu pārvēršanos
tīrumos, kā sēnes pēc lietus visur ieraudzītu izaugam pilsētas.
Dažkārt vēsturnieki kā pilsētas maldīgi klasificē ari neskaitā
mās jaunās zemnieku kopienas, kas dibinājās jaunapgūtajās te
ritorijās, tomēr tām nepiemita neviena no pilsētai raksturīgām
pazīmēm. Attīstītajos viduslaikos daudzviet tika celtas pavisam
jaunas pilsētu aglomerācijas, savukārt tās pilsētas, kas bija pa
manījušās saglabāties kopš romiešu laikiem, izauga milzum lie
las. Minēsim dažus piemērus. Vācijas centrālajā un austrumu
daļā, kur romieši savas apmetnes būvējuši netika, divpadsmita
jā gadsimtā nodibinājās tādas pilsētas kā Freiburga, Lībeka, Minhene un Berlīne. Tālāk rietumos, kur romiešu pilsētas bija kal
pojušas tikai kā bīskapa rezidence vai karaspēka apm etnes vie
ta, senāk maznozīmīgas pilsētas, piemēram, Parīze, Londona
un Ķelne, laikā starp 1100. un 1200. gadu kļuva divreiz lielākas
un nākamajā gadsimtā apmēros divkāršojās vēlreiz. Visaugstāk
pilsētnieciskais dzīves veids bija attīstīts Itālijā, kur atradās vai
rums tālaika Eiropas lielāko pilsētu - Venēcija, Dženova, Milā
na, Boloņa, Palerma, Florence un Neapole. Trīspadsmitajā gad
simtā trijās lielākajās pilsētās, proti, Venēcijā, Dženovā un Milā
nā, iedzīvotāju skaits sasniedza apmēram 100 000 cilvēku. Pre
cīzu statistikas datu par pārējām Itālijas pilsētām trūkst, taču
domājams, ka daudzās no tām iedzīvotāju skaits svārstījies ro
bežās starp 1150 un 1300, jo zināms, ka Itālijas mazpilsētiņā
Imolā, kura atrodas Boloņas apkaimē, laikposmā no 1210. līdz
1312. gadam iedzīvotāju skaits no aptuveni 4200 palielinājies
līdz aptuveni 11 500. Ņemot vērā to, ka laikā starp 750. un
1050. gadu lielākajā Eiropas daļā pilsētnieciskais dzīves veids
bija gandrīz izzudis, var droši apgalvot, ka attīstītajos viduslaikos
šajā ziņā norisinājusies tāda kā urbanizācijas revolūcija. Turklāt,
sākot ar attīstītajiem viduslaikiem un līdz pat mūsu dienām,
rosīgs pilsētnieciskais dzīves veids uzskatāms par Rietumeiropas
un vēlāk arī pasaules mēroga civilizācijas būtiskāko iezīmi.
Savulaik valdīja ieskats, ka straujās viduslaiku urbanizācijas
galvenais cēlonis bijusi starptautiskās tirdzniecības atdzimšana.
Teorētiski tas izskatījās tā: klejojošie sīktirgotāji, kuriem Eiropas
lielākoties agrārajā sabiedrībā noteiktas vietas nebija, pamazām
apmetās vienuviet, lai viens otram vajadzības gadījumā nodro
šinātu tik nepieciešam o aizsardzību un nodibinātu tirgu, kur
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izlikt savas preces. Patiesībā viss nebūt nebija tik vienkārši.
Dažu pilsētu attīstību starptautiskā tirdzniecība patiešām manā
mi veicināja, un stratēģiski nozīmīgāko pilsētu izaugsme bez
tās nebūtu iedomājama, tomēr vairums pilsētu dibinājās un sai
m niecisko darbību uzsāka tāpēc, ka tādu iespēju radīja vietējās
apkaimes resursi. Tādēļ pilsētās saplūda lauksaimniecības virsprodukcija, preču ražošanas izejvielas un liekais darbaspēks.
Citiem vārdiem, pilsētu izaugsmes galvenais cēlonis bija paātri
nātā ekonom ikas attīstība: pastāvēja pilsētu un lauku simbioze,
proti, pilsētas piedāvāja amatnieku izgatavotās preces un ie
spēju tirgoties, savukārt pašas izmantoja laucinieku saražoto
virsproduktu un savu iedzīvotāju skaitu palielināja tāpēc, ka
pajumti deva dzimtcilvēkiem vai zemniekiem, kuri prom no
laukiem bija devušies labākas dzīves m eklējumos.(Ja izbēdzis
dzimtcilvēks apņēmās palikt pilsētā gadu un vienu dienu, vi
ņam tika apsolīta brīvība.) Līdz ar pilsētu izaugsmi daudzas no
tām sāka specializēties kādā no saimnieciskās darbības noza
rēm. Parīze un Boloņa uzplauka tāpēc, ka kļuva par Eiropas
vadošo universitāšu pilsētām; Venēcija, Dženova, Ķelne un Lon
dona izvērtās par starptautiskās tirdzniecības centriem, savu
kārt Milāna, Ģente un Brige specializējās preču ražošanā. Nozī
mīgākais industriālās darbības veids pilsētās bija saistīts ar vad
malas aušanu. Dažkārt audumu izgatavotāji piekopa metodes,
kas ļāva izvērst liela mēroga ražošanu, kā arī izmantoja līdzekļu
ieguldīšanas politiku, kālab uzskatāmi par mūsdienu rūpnīcu
sistēmas un industriālā kapitālisma aizsācējiem. Tomēr jāatce
ras, ka lielrūpniecības uzņēmumi viduslaiku ekonom ikā bija
visai netipiska parādība.

Blīvi apdzīvota Dantes laika Florence.
Viduslaiku freska

Viduslaiku gadatirgus

Viduslaikos lielpilsētas un mazpilsētas izskatījās pavisam ci
tādi nekā tagad; mūsdienu cilvēka acīm tās joprojām šķistu pā
rāk laucinieciskas un necivilizētas. Ielas lielākoties bija nebruģētas, pie mājām zaļoja iekopti sakņu dārziņi, un kūtis tika
turētas govis un cūkas. Galvenās metropoles ielās gājēja ceļu
nereti aizšķērsoja blējošu aitu bars vai zosu ganāmpulks. Higi
ēniskie apstākļi pilsētā bija visai nožēlojami, un gaiss acīmre
dzot nereti dvakoja pēc lopu un cilvēku mēsliem. Pilsētnieku
lāsts bija biežie ugunsgrēki, kuri ātri vien aptvēra visu pilsētu,
jo ēkas stāvēja cieši līdzās, bija celtas no koka un apjumtas ar
salmiem, turklāt nebija nekāda ugunsdzēsības dienesta. Antisa
nitāro apstākļu un pārapdzīvotības dēļ cilvēki bija ārkārtīgi uz
ņēmīgi pret infekcijas slimībām. Vēl cita problēma saistījās ar
to, ka ekonom iskā spriedze un dzimtu sāncensība nereti nove
da pie savstarpējas asiņainas izrēķināšanās. Un tomēr pilsētnie
ki ar savām jaunajām pilsētām un dzīves veidu varen lepojās.
Piemēram, kāda divpadsmitā gadsimta londonieša sacerētā sla
vas dziesmā ar lepnumu pasludināts, ka Londonā valdot lieliski
laika apstākļi (!), turienieši esot bagāti un dievbijīgi ļaudis un,
ja neņem vērā biežos ugunsgrēkus, vienīgās neērtības sagādā
jot tas, ka “nejēgas pārmēru nododas dzeršanai”.
īpatnējākā ekonom ikas un sabiedrības organizācijas forma
viduslaiku pilsētā bija ģilde. Neiedziļinoties sīkāk, var sacīt, ka
ģilde bija profesionāļu apvienība, kas izveidota tālab, lai
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aizsargātu un veicinātu speciālas intereses. Šīs apvienības ieda
lījās tirgotāju un amatnieku ģildēs. Tirgotāju ģildes galvenokārt
nodarbojās ar to, lai saglabātu savu locekļu monopolu vietējā
tirgū un nodrošinātu ekonom ikas stabilitāti. Lai to īstenotu, tir
gotāju ģilde stingri noliedza pilsētā tirgoties svešzemniekiem,
saviem locekļiem garantēja tiesības piedalīties ģildes locekļa
organizētajā izpārdošanā, ieviesa vienotas cenas un darīja visu,
lai neviens neapdraudētu ģildes locekļu piedāvāto preču no
ietu tirgū.
Līdzīgā kārtā savu locekļu aktivitātes regulēja arī amatnieku
ģildes. Parasti vienīgie balsstiesīgie locekļi bija tā dēvētie amat
nieku meistari, kuri bija eksperti savā arodā un vadīja paši sa
vus veikalus. Ja ģilde kopumā zināmā mērā līdzinājās mūsdie
nu arodbiedrībai, tad meistaru brālība varētu būt arodbiedrības
bosu apvienība. Amatnieku ģildes otršķirīgi locekļi bija zeļļi,
kuri amatu bija apguvuši, tom ēr joprojām strādāja pie meistara,
un mācekļi. Mācekļiem nācās pakļauties stingriem noteikumiem:
ja māceklis vēlējās kļūt par meistaru, viņam parasti nācās izga
tavot “meistarstiķi” jeb “šedevru”, kuru sīki un smalki izvērtēja
ģildes meistari. Arī amatnieku ģilde, tāpat kā tirgotāju apvienī
ba, raudzīja saglabāt m onopolu un ierobežot konkurenci, tā
pēc iedibināja vienotas cenas un algas, aizliedza virsstundu darbu
un izstrādāja detalizētus noteikumus attiecībā uz darba tehno
loģiju un materiālu kvalitāti. Tirgotāju un amatnieku ģildes pildīja

Ģ ild es m eista rs n ov ērtē
a k m e ņ k a ļa un n a m d a ra
d arbu . Pirm ais sirādā ar
kaltu un āmuru, otrais - ar
urbi

ne tikai ekonomiskas, bet ari nozīmīgas sociālas funkcijas. Ne
reti tās vienlaikus darbojās kā reliģiska brālība, aizbildniecības
orgāns un sabiedrisks klubs. Ģilde, cik vien iespējams, saviem
locekļiem raudzīja palīdzēt ari personiskas dabas likstās. Tādējā
di vienā otrā pilsētā ģildes sāka līdzināties valsts varai miniatūrā.
Mazpilsētu tirgotājiem un amatniekiem patiešām rūpēja paš
aizsardzība, jo senākajā viduslaiku sabiedrībā viņiem noteikta
vieta nemaz nebija atvēlēta. Muižnieki tirgotājus parasti nicinā
ja, jo pēdējie nevarēja lepoties ar dižciltīgiem senčiem un nebi
ja apguvuši bruņinieku tikumus. Ļaunākais bija tas, ka tirgotāji
pārāk atklāti tiecās pēc peļņas. Ari aristokrātiem nebija iebildu
mu pret ienākumu vairošanu, tomēr viņi to neizrādīja tik klaji:
ikdienas dzīvē muižnieks ar rēķiniem daudz nenoņēmās un
par līdzekļu taupīšanu ari nelikās ne zinis. Samērā naidīgi pret
viduslaiku tirgotāju izturējās ari kristīgā baznīca, kura, vērsda
mās pret nelikumīgu peļņu, sludināja mācību par “taisnīgo ce
nu”, bet tā nereti manāmi atšķīrās no summas, kādu par taisnī
gu uzskatīja tirgotāji. Garīdzniecība nosodīja arī augļošanu, t.i.,
naudas aizdošanu uz procentiem, kaut gan tā bieži vien bija
uzņēmējdarbības nepieciešam a sastāvdaļa. Minēsim tikai vienu
piemēru. Otrais Laterānas koncils, kurš tika sasaukts 1139. ga
dā, izdeva likumu, kurā augļotāji nozākāti par “atbaidošiem,
nekaunīgiem un nepiepildāmiem alkatām”. Tomēr ar laiku at
tieksme pret tirgotājiem mainījās. Itālijā tirgotājus nereti bija grūti
atšķirt no aristokrātiem, jo pēdējie bija pasākuši apmesties pil
sētās un bieži vien arī iesaistījās tirdznieciskos darījumos. Pārē
jā Eiropas daļā turīgākie pilsētnieki, tā dēvētie patricieši, pama
zām iemantoja teju tikpat lielu pašcieņu kā dižciltīgie augstma
ņi. Viduslaiku baznīca augļošanas aizliegumu tā arī neatcēla,
tomēr pati nonāca pie atskārtas, ka itin labu peļņu var nest
līdzekļu ieguldīšana tirdzniecībā, bet tas no augļošanas daudz
vis neatšķīrās. Vēl vairāk - sākot ar trīspadsmito gadsimtu, va
došie garīdznieki par tirgotājiem sāka izteikties aizvien labvēlī
gāk. Trīspadsmitā gadsimta ietekmīgākais garīdznieks svētais
Bonaventūra apgalvojis, ka Vecās Derības laikos Dievam labpaticis savā aizgādībā ņemt ganus, tādus kā Dāvids; Jaunās D e
rības laikos Viņš īpašu labvēlību izrādījis zvejniekiem, tādiem
kā Pēteris, savukārt trīspadsmitajā gadsimtā gādājis par tirgotā
jiem, tādiem kā svētais Francisks.
Visumā jāatzīst, ka attīstīto viduslaiku urbanizācijas revolū
cijas nozīmi ir grūti pārvērtēt. Jau minējām to, ka jaunās pilsētas
izrādījās jaudīgs attīstīto viduslaiku ekonomikas sūknis: radīda
mas tirgu un piedāvādamas tam amatnieku ražotās preces, pil
sētas nodrošināja visas ekonomiskās sistēmas uzplaukumu. Tur
klāt lielpilsētas un mazpilsētas manāmi veicināja pārvaldes sis
tēmas attīstību, jo daudzos apvidos iemantoja vērā ņemamu
patstāvību un, p ie k o p d am as p ašp ārvald i, pārvērtās par
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pilsētvalstlm. Galvenokārt Itālijā, kur pilsētnieciskais dzīves veids
bija attīstīts visaugstāk, pilsētas pārvaldītāji izmēģināja jaunas
nodokļu ievākšanas, kā arī uzskaites sistēmas un lūkoja iesais
tīt iedzīvotājus būtisku lēmumu pieņemšanā. Itāļu pilsētvalstīs
pārvaldes mehānisms bija attīstīts sevišķi augstu, un tās veici
nāja valsts varas attīstību arī visas Eiropas mērogā.
Visbeidzot, pilsētu izaugsm e veicināja Rietumu in telek
tuālās dom as attīstību. Jaundibinātās skolas, kā likums, atra
dās pilsētās, jo tikai pilsētas skolu darbiniekiem varēja no
drošināt pastāvīgu dzīves vietu un ar likumu garantēt viņu
drošību. Sākotnēji studenti un m ācību spēki nāca no garīdz
niecības aprindām, taču trīspadsm itajā gadsimtā sāka dibi
nāties neskaitām as sākum skolas, jo tirgotāji masveidīgi vēlē
jās apgūt lasītprasmi un rēķinus. Vienlīdz nozīmīgs bija fakts,
ka pilsētas vide augstākajās mācību iestādēs stimulēja tik dros
mīgus intelektuālus eksperim entus, kādus Rietumu pasaule
nebija pieredzējusi kopš sengrieķu laikiem . Zīmīgi, ka arī
grieķu intelektuālās dom as attīstība noritēja plaukstošās pil
sētās. Tādējādi nākas dom āt, ka bez preču tirdzniecības diez
vai iespējam a daudzmaz rosīga tirdzniecība ar idejām.

Tipiska viduslaiku pilsētā

4. FEODĀLISM S UN NACIONĀLO M ONARHIJU
RAŠANĀS
Visspilgtāk Rietumeiropas nozīmīgākie jaunie sasniegumi ap
1200. gadu bija manāmi Parīzē, kura bija ne tikai izglītības un
rosīgas tirdzniecības centrs, bet arī Eiropas topošā ietekmīgākā
politiskā veidojuma galvaspilsēta. Divpadsmitajā un trīspadsmi
tajā gadsimtā Francija, tāpat kā Anglija un jaunās Pireneju pus
salas kristiešu karalistes, izvērtās par nacionālu monarhiju vēl nebijušu valsts varas formu, kurai turpmāk Eiropas politis
kajā vēsturē izrādījās noteicošā loma. Topošajām nacionālajām
monarhijām pievērsīsim īpašu uzmanību, jo tās Eiropas mērogā
pārstāvēja sekm īgāko un daudzsološāko valsts varas modeli.
Tomēr pirms tam derētu noskaidrot, kādi politiska rakstura no
tikumi tolaik risinājās Vācijā un Itālijā.
Ap 1050. gadu Vācija varēja pamatoti lepoties ar spēcīgāko
valsts varas centralizāciju un labāko pārvaldes organizāciju Ei
ropā, taču ap 1300. gadu tā bija pārvērtusies karojošu sīkvalstiņu spietā. Pārējos Eiropas novados valsts vara tolaik pieņēmās
spēkā, tāpēc Vācijas politiskais pagrimums šķiet itin saistoša
vēsturiska problēma, kas vienlaikus ir visai būtiska, jo politis
kās attīstības ziņā Vācija pārējās Eiropas valstis panāca tikai
deviņpadsmitajā gadsimtā un tās novēlotie centieni izcīnīt vietu
Eiropas politiskajā sistēmā izraisīja sarežģījumus, kuru sekas
bija manāmas vēl divdesmitā gadsimta nogalē.
Sākot ar Otona Lielā valdīšanas laiku desmitā gadsimta vidū
un līdz pat vienpadsmitā gadsimta beigām, Vācijā pastāvēja spē
cīga vara, jo tronī viens pēc otra kāpa spējīgi valdnieki, kuri
centās novērst varas sadrumstalošanos un uzturēja ciešus saka
rus ar kristīgo baznīcu. Izcīnījis izšķirošo uzvaru pār ungāriem
un pieņēmis imperatora titulu, Otons modri raudzījās, lai valsts
nekrīt par upuri jauniem iekarotājiem, un krietni vien cēla sa
vas monarhijas prestižu. Sekojošā gadsimta laikā valsti gandrīz
nepārtraukti vadīja monarhi, kas spēju un gribasspēka ziņā Otonam Lielajam nebūt nepalika iepakaļ. Valdnieku sīvākie politis
kie konkurenti bija hercogi, kuri pārraudzīja kara lietas piecos
lielajos Vācijas novados - Lotaringijā, Saksijā, Frankonijā, Švābijā un Bavārijā, tomēr lielākoties šajā laikposmā imperators
hercogus turēja pakļautībā. Lai sekmīgi pārvaldītu lielo teritori
ju, kurā iekļauta bija arī mūsdienu Šveice, Austrumfrancija, kā
arī krietna daļa Beniluksa valstu, un uzturētu spēkā pretenzijas
attiecībā uz kāroto Ziemeļitāliju, imperators cieši sadarbojās ar
kristīgo baznīcu. Ķeizariskajā administrācijā vadošos amatus ie
ņēma arhibīskapi un bīskapi, kurus bez pāvesta starpniecības
iecēla pats imperators un kuri nereti bija cēlušies no vietējām
dzimtām. Vācu imperatoru vara bija tik liela, ka vajadzības ga
dījumā viņi itin viegli būtu varējuši doties uz Itāliju un tur iecelt
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paši savu pāvestu. Tālaika apstākļos arhibīskapi un bīskapi ar
pārvaldes darbu labi tika galā arī bez speciāli organizēta admi
nistratīvā aparāta, un starp imperatora un hercogu varu sagla
bājās līdzsvars. Ritot vienpadsmitajam gadsimtam, imperatori
lūkoja iedibināt paši savu - laicīgu pārvaldi. Ja tamlīdzīga poli
tika būtu turpinājusies netraucēti, tad iespējams, ka Vācija būtu
iemantojusi stabilu varas pamatu, taču tieši tobrīd Otona Lielā
un viņa pēcteču izveidoto sistēmu satricināja revolūcija, kura
norisinājās kristīgās baznīcas ietvaros.
Satricinājumu Vācijas vara piedzīvoja Henrija IV(1056 - 1106)
laikā, un izaicinājumu tai meta pāvests Gregors VII (1073 -1085).
Vadoties no zināmiem apsvērumiem, par kuriem runāsim nā
kamajā nodaļā, Gregors vēlējās atsvabināt baznīcu no laicīgās
varas kontroles un mērķi lūkoja sasniegt, uzsākot cīņu pret Hen
riju IV. Ķeizaram jau no paša sākuma nācās ieņemt aizstāvības
pozīciju, jo Gregors noslēdza vienošanos ar hercogiem un vācu
firstiem, kuri bija gatavi izmantot jebkuru ieganstu, lai pret vald
nieku saceltos. Par nepakļaušanos pāvestam firsti grasījās Hen
riju no troņa gāzt, un senāk tik varenais valdnieks bija spiests
doties pie pāvesta, lai lūgtu tam grēku piedošanu, kas laikam
gan bijusi viena no viduslaiku vēstures melodramatiskākajām
epizodēm. 1077. gada ziemas vidū Henrijs steidzās pāri Alpiem,
lai Itālijas ziemeļos, Kanosas pilī, zemotos pāvesta priekšā. Kā
Gregors vēlāk klāstījis vācu firstiem, “trīs dienas no vietas, pie
malas metis visu ķeizarisko godību, Henrijs stāvēja pils vārtu
priekšā kailām kājām un nātnā kreklā un, liedams rūgtas asa
ras, lūdzās pēc apustuliskās aizgādības un mierinājuma”. Tādu
pazemojumu nekad nebija nācies piedzīvot nevienam Vācijas
valdniekam. Notikumi Kanosas pilī Henrijam palīdzēja troni sa
glabāt, tomēr viņa augstais prestižs bija smagi cietis. Cīņu ar
pāvestu turpināja arī Henrija dēls, un tad, kad tā beidzot bija
galā, firsti bija iemantojuši vēl nebijušu neatkarību no ķeizaris
kā kroņa. Vēl vairāk - 1125. gadā viņiem izdevās izcīnīt tiesības
ievēlēt jaunu ķeizaru, līdz ar to neliekoties ne zinis par iedibi
nāto troņa mantošanas principu. Turpmāk, aizbildinādamies ar
šīm tiesībām, firsti nereti par ķeizaru izvēlēja vājāko pretenden
tu vai ari izraisīja valstī pilsoņu karu. Tostarp ievērojami bija
vājinājies ķeizariskās varas iespaids uz kristīgo baznīcu un līdz
ar to ari no baznīcas atkarīgā administrācija. Ja Francija un An
glija savus centralizētās pārvaldes aparātus tobrīd veidoja aiz
vien spēcīgākus, Vācijā tas pamazām plīsa visās vīlēs.
Būtiskāko Vācijas impērijas glābšanas mēģinājumu divpa
dsmitajā gadsimtā veica Fridrihs I (1152 - 1190), kurš bija cēlies
no Hohenštofenu dzimtas. Fridrihs Barbarosa jeb “Sarkanbār
dis” lūkoja atjaunot savas impērijas godību, pārdēvējot to par
“Svēto Romas impēriju”, kā ieganstu minot teoriju, ka Vācijas
valsts esot cēlusies no Romas impērijas un apgādāta ar Dieva

svētību. Sekodams šim apgalvojumam, Barbarosa par spēkā eso
šiem pasludināja senās Romas impērijas likumus, kas bija sa
glabājušies Justiniāna kodeksā un teorētiski piešķīra ķeizaram
lielu varu. Tomēr Romas likumus nebija iespējams ieviest, jo
trūka atbilstošas materiālās bāzes. Tāpēc Barbarosa galveno
kārt nodarbojās ar to, ka raudzīja spēcināt ķeizara varu, sūri
grūti izcīnīdams tiešā ķeizara pakļautībā esošu teritoriju, kurai
par tādu bāzi vajadzēja kļūt.
Nelaimīgā kārtā Barbarosas senču zeme atradās Švābijā, proti,
Vācijas nabadzīgākajā novadā, kurā vēl šodien plešas salīdzi
B arbarosas politika
noši neauglīgi, pauguraini lauki un slejas Švarcvaldes kalnu
masīvs, tāpēc Barbarosa nosprieda Švābijai pievienot kādu gaba
lu Ziemeļitālijas. Vēl neveiksmīgāku lēmumu pieņemt nebija ie
spējams. Ziemeļitālija bija bagāts novads, taču par savu neatkarī
bu turienieši bija gatavi stāvēt un krist. Visas pilsētas ar Milānu
priekšgalā izrādīja sīvu pretestību. Morālu atbalstu itāļiem snie
dza arī pāvests, kurš nebūt nevēlējās, lai Itālijā valdītu spēcīgs
vācu imperators. Pilsētu un pāvesta savienības spēkus Barbarosa
gandrīz uzveica, tomēr beigu beigās izrādījās, ka iedibināt varu
Itālijā un vienlaikus pārvaldīt Vāciju nav iespējams - abas terito
rijas tomēr šķīra Alpi. Ieņēmis kādu pilsētu, ķeizars pēc īsa brīža
dabūja steigties mājup, savukārt uzvarētie itāļi, pāvesta samusi
nāti, tūliņ sadumpojās. Visbeidzot 1176. gada kaujā pie Leņano
Ziemeļitālijas pilsētu koalīcija “Langobardu līga” pār Vācijas im
pērijas karaspēku svinēja izšķirošu uzvaru, un Barbarosa bija
spiests piekāpties, atzīstot Ziemeļitālijas teritoriālo neatkarību. To
starp spēkā bija pieņēm ušies Vācijas firsti - jo sevišķi tāpēc,
ka bija pam anījušies kolonizēt auglīgo apvidu austrumos no
Elbas, par ko patiesībā būtu derējis domāt Barbarosam , un
Negantais Fridrihs B arbarosa
imperatora cīņa ar pāvestu bija noskaņojusi pret ķeizaru arī
vietējo baznīcu. Tā kā Barbarosa bija spilgta personība, vācie
ši viņu turēja gaišā piemiņā, tom ēr Barbarosas valdīšanas laiks
skaidri apliecināja, ka Vācijas impērijai viduslaikos atdzimt vairs
nebūs lemts.
Barbarosas mazdēls Fridrihs II (1212 - 1250) bija ne mazāk
slavens kā vectēvs, taču viņa valdīšanas laikā Vācijas impērija
piedzīvoja savu galu. Kā personība Fridrihs, iespējams, bijis
fascinējošākais viduslaiku valdnieks. Viņa tēvs Henrijs VI pēc
laulībām bija ticis pie Dienviditālijas un Sicīlijas karalistes, kura
Fridrihs II; viņa
vēlāk iemantoja nosaukumu “Divu Sicīliju karaliste”. Tāpēc Frid
rihs uzauga Palermā, kur guva zināmu priekšstatu par islama personība un politika
kultūru. (Divarpus gadsimtus, proti, no 831. līdz 1071. gadam,
Sicīlijā bija valdījuši arābi.) Fridrihs II pratis piecas sešas valo
das, bijis izglītības aizgādnis un pašrocīgi sarakstījis apcerēju
mu par medībām ar piekūniem, kurš ieņem godpilnu vietu Rie
tumu pasaules zinātnisko novērojumu senvēsturē. Tāpat ķei
zars piekopis visai ekstravagantus un nežēlīgus “izmēģinājumus”,
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piemēram, ķidājis cilvēkus, lai salīdzinātu miera stāvokļa un
fizisku nodarbību ietekmi uz gremošanas procesu. Tamlīdzīgas
nodarbes pilnībā saskanēja ar absolūtisma tendencēm Fridriha
politikā - viņš lūkoja valdīt austrumu despotisma garā. Savā
autonomajā Dienviditālijas monarhijā viņš nodibināja austrum
nieciski absolūtu un birokrātisku varu: ieviesa profesionālu ar
miju, tiešo nodokļu iekasēšanu un vienotu romiešu likumdoša
nu. Visai tipiski bija arī tas, ka Fridrihs raudzīja iedibināt vaid-

nieka kultu un ar dekrētu noteica, ka svētuma apgānīšana skai
tās pat viņa izdoto likumu vai pieņem to lēmumu apspriešana.
Zināmu laiku tamlīdzīga politika Dienviditālijā likās visai veik
smīga, tomēr fakts, ka Fridriha varas bāze atrodas Itālijā, no
jauna uzvandīja nesaskaņas ar pāvesta varu un Ziemeļitālijas
pilsētām. Konflikti netika atrisināti līdz pat Fridriha nāvei, taču
pēc tam pāvests H ohenštofenu varai Itālijā nosprieda reizi par
visām reizēm darīt galu un dzimtas atlikušajām atvasēm p ie
teikt krusta karu. Fridriha bezjēdzīgās un nemitīgās karadarbī
bas dēļ Dienviditālijā pakāpeniski ieslīga atpalicībā, ar kuras
sekām tai nākas cīnīties vēl šobaltdien. Turklāt Fridriha pie
koptā politika kaitēja arī Vācijai. Ieslīdzis Itālijas politikā, Vā
ciju Fridrihs formāli nodeva firstu rīcībā, piešķirdams viņiem
augstāko varu pār apjom īgiem apgabaliem Titulārie “impera
tori” joprojām tika ievēlēti, tom ēr patiesībā valsti pārvaldīja
firsti. Savā starpā viņi karoja tik centīgi, ka miera praktiski
nebija, turklāt jo nadzīgi dalīja zemi m antiniekiem , tā ka Vāci
jas karte sāka līdzināties bilžu mīklai. Kā vairākus gadsimtus
vēlāk izteicies franču rakstnieks Voltērs, Vācijas “Svētā Romas
im pērija” galu galā vairs nebija nedz svēta, nedz Romas, nedz
ari impērija.
Stāsts par attīstīto viduslaiku Itālijas politiku ir daudz īsāks.
Dienviditāliju un Sicīliju divpadsmitajā gadsimtā par spēcīgu
monarhiju padarīja vikingu pēcteči - franču normaņi. Tomēr
pēc tam, kā jau minēts, šī teritorija nonāca Hohenštofenu rokās
un pēdīgi piedzīvoja pagrimumu. Centrālā Itālija attīstītajos vi
duslaikos bija pāvesta pārziņā, tom ēr pāvesta spēki lielākoties
bija par maziem, lai izveidotu patiesi labi pārvaldītu valsti, daļēji tāpēc, ka tie tika izšķiesti ķildās ar Vācijas imperatoriem.
Tālāk ziemeļos atradās bagātās tirgotāju un preču ražotāju pil
sētas, kuras tik sparīgi bija atvairījušas Barbarosas uzmākšanos.
Politiski tās lielākoties bija organizētas kā republikas vai “ko
mūnas”, kur turīgākajiem iedzīvotājiem bija tiesības aktīvi pie
dalīties valsts dzīvē. Tomēr iedzīvotāju atšķirīgo ekonomisko
interešu un dzimtu naida dēļ Itālijas pilsētās pastāvīgi izcēlās
iekšējas dabas nesaskaņas. Vēl vairāk: neraugoties uz to, ka
vispārēju briesmu gadījumā, piemēram, Barbarosas vai Fridriha
II karaspēka iebrukuma reizēs, pilsētas sekmīgi apvienojās lī
gās, miera laikā tās nereti iesaistījās savstarpējos karos. Ekono
mikas un kultūras attīstības līmenis Itālijas pilsētās bija patie
šām augsts, un tās varēja pamatoti lepoties ar izkoptu varas
mehānismu, tomēr teju visa attīstīto viduslaiku perioda gaitā
Ziemeļitālijā bija vērojams akūts politiskās stabilitātes deficīts.
Ja attīstīto viduslaiku Eiropā gribam atrast augošas politis
kās stabilitātes centrus, tad tādus pienāktos m eklēt Francijā un
Anglijā. Dīvaina ironija - daži no Francijas turpmākajai politis
kajai attīstībai visai būtiskiem pasākumiem gluži neapzināti tika
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veikti tad, kad šajā apvidū valdīja vislielākā politiskā nestabili
tāte. Šo pasākumu rezultātā iedibinājās tāda politiska decen
tralizācija, ko vēsturnieki mēdz dēvēt par “feodālisma” iekārtu.
Feodālisma jēdziens ir visai pretrunīgs, jo, pateicoties Marksam,
daži vēsturnieki to mēdz attiecināt uz iekārtu, kurai raksturīga
agrāra ekonomika un sabiedrība un kuras ietvaros brīvzemnie
ki apstrādā lielus zem es īpašumus. Grūtības sagādā tas, ka šādi
formulēts termins izrādās visai neprecīzs, jo lieli zemes īpašumi
pastāvēja ne tikai Eiropā un viduslaikos un viduslaiku agrāro
iekārtu vislabāk raksturo termins “muižu sistēma”. Vēl citi vēs
turnieki krīt otrā galējībā un apgalvo, ka pat tad, ja jēdziens
“feodālisms” tiekot lietots, lai raksturotu viduslaiku politisko
iekārtu, patiesībā vēsturiskā realitāte bijusi tik neviendabīga, ka
neesot iespējams izveidot tādu feodālisma definīciju, kas būtu
korekta vai pat izmantojama attiecībā uz vairāk nekā vienu at
sevišķu gadījumu. Lai nu kā, ērtības labad iegaumēsim jēdzie
na lietojumu un pagaidām attiecināsim to uz viduslaiku politis
kās attīstības noteiktu stadiju, tikai prātā paturēsim arī to, ka
feodālisma jēdziens, tāpat kā jēdziens “muižu sistēma”, mums
kalpo tikai kā vēsturiskas dabas vispārinājums, un var gadīties,
ka citi vēsturnieki to tiklab izmanto ekonom iskā vai socioloģis
kā analīzē.
Politiskais feodālisms bija galējas politiskas decentralizāci
jas iekārta, kurā valsts vara, kā to dēvējam mūsdienās, bija lielā
mērā sadrumstalota un atradās privātpersonu rokās. Ja raugā
mies no vēsturiskas perspektīvas, visspilgtāk tamlīdzīga decen
tralizācija norisinājās desmitā gadsimta Francijā, kad Karolingu
impērija bija izirusi un apkaimi postīja un izlaupīja vikingi. Karolingiem izdevās saglabāt niecīgu daļu valsts varas, tomēr viņi,
kā izrādījās, nekādi nespēja līdzēt cīņā pret vikingiem. Tā nu
muižniekiem nācās iztikt pašiem ar saviem spēkiem. Galu galā
pierādījās, ka tieši muižnieki spēja vislabāk tikt galā ar ienaid
nieku un tikpat labi spēja pārņem t arī citas iepriekšējās valdī
bas funkcijas. Viņi organizēja nelielas armijas, pēc saviem ie
skatiem sprieda tiesu un reizumis laida klajā arī primitīvi kaltas
monētas. Tomēr par spīti tik lielai decentralizācijai, neviens ne
aizmirsa, ka reiz pastāvējuši dižāki un lielāki valstiski veidoju
mi. Un svarīgākais, ka Francijai joprojām bija savs karalis - lai
vai cik nevarīgs (un parasti viņš tāds tiešām arī bija) - , kurš
allaž tiešā vai mazāk tiešā ceļā bija cēlies no Karolingu dzimtas
rietumu atzara. Joprojām pastāvēja ari nedaudzi hercogi vai grāfi,
kuri teorētiski skaitījās apveltīti ar lielāku varu un plašākām
pilnvarām nekā sīkie muižnieki vai bruņinieki. Desmitā un vien
padsmitā gadsimta gaitā pēc ilgiem, sarežģītiem un šobrīd jau
aizmirstībā nogrimušiem prātojumiem aprises pamazām ieman
toja teorija, kura vērtējama kā mēģinājums feodālisma ietvaros
iedibināt zināmu kārtību. Saskaņā ar augstākminēto teoriju fe

odālajam muižniekam piederēja nevis tieša vara, bet tikai tā
dēvētais feods, kuru noteiktu saistību nepildīšanas gadījumā
bija iespējams atsavināt. Teorētiski (un ilgu laiku par šo teoriju
neviens lielākoties nelikās ne zinis) karalis vai lielmuižnieki
feodus, tas ir, tiesības pārvaldīt noteiktu teritoriju, piešķīra sīkā
kiem muižniekiem kā atalgojumu par līgumā noteiktiem militā
riem pakalpojumiem. Savukārt sīkākie muižnieki daļu no sava
feoda varēja piešķirt vēl sīkākiem muižniekiem, par to saņem 
dami militāru atbalstu no viņiem, un tā tālāk līdz ķēdes pēdē
jam posmam, proti, viszemākās bruņniecības pārstāvjiem. Fe
oda īpašnieku sauca par senjora jeb piešķīrēja vasali, taču to
laik šim vārdam nebūt nebija tādas nicinošas pieskaņas, kādu
tas iemantojis mūsdienās. Vasaļa statuss, pretēji dzimtcilvēka
statusam, bija visnotaļ godājams, un visi feodu īpašnieki bija
‘ augstmaņi”.
Tā kā sākotnēji feodālisms bija varas decentralizācijas for
ma, vēsturnieki to savulaik uzskatīja par graujošu vai šķeltniecisku spēku - vēl mūsdienu sarunvalodā feodālisma jēdziens
nereti tiek lietots kā sinonīms vārdam “atpalicība”. Tomēr jaunlai
ku zinātnieki nonākuši pie secinājuma, ka feodālisms bijis prog
resīvs spēks un uzskatāms par izšķirošu pagriezienu virzienā
uz mūsdienīga valstiskuma izveidošanos. Vēsturnieki atzīmē,
ka tādos apgabalos kā Francija un Anglija, kur feodālisms bija
iedibinājies vispamatīgāk, drīz pēc tam bija vērojama aizvien
augoša politiska stabilitāte un varas centralizācija. Kā iemesls
tam tiek minēti vairāki apstākļi. Feodālisms tapa visai stihiski teorija uz ātru roku tika pielāgota reālajai situācijai
tāpēc
izrādījās ārkārtīgi elastīgs. Vietējie muižnieki, kuru rokas vairs
nesaistīja nekādi novecojuši, iesīkstējuši principi, varēja valdīt
tā, kā tobrīd paši uzskatīja par labāku, vai arī pakļauties vietējo
paražu diktātam. Tāpēc viņu vara, lai cik tā šķistu barbariska,
tālaika apstākļos izrādījās visefektīgākā un ar laiku valstij palī
dzēja tapt aizvien spēcīgākai. Otrs arguments par labu feodālis
mam saistās ar faktu, ka politikā tagad iesaistījās daudz vairāk
cilvēku, nekā to pieļāva seno romiešu vai Karolingu iekārta.
Vietējās varas aktivitātes bija nesalīdzināmi vieglāk manīt un
izjust uz savas ādas. tā ka ļaudis to sāka vērtēt un uzskatīt par
savas dzīves sastāvdaļu daudz lielākā mērā, nekā tas notiek
impērijas apstākļos. Iznākumā feodālisms cilvēkos iedvesa aiz
vien spēcīgākas lojalitātes jūtas, un, tiklīdz lojalitāte pret varu
bija izkopta, nebija grūti to attiecināt uz aizvien lielākiem poli
tiskiem veidojumiem. Treškārt, mūsdienīgāku institūtu iedibi
nāšanos veicināja tas, ka feodālisma ietvaros svarīga lom a bija
piešķirta galmam. Feodālisma iekārtai iem antojot noteiktākas
aprises, iedibinājās paraža, ka vasaļi vismaz reizi gadā ieradās
sava senjora galmā, kur senjoru “aplidoja”, proti, cerem oniālā
garā apliecināja savu lojalitāti, kā arī galmā “dienēja”, tas ir,
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piedalījās tiesas sēdēs un darbojās kā padomnieki. Tādējādi
vasaļi iepratās apieties ar valstiski svarīgām lietām un pamazām
iemantoja galminieka vai politiķa stāju. Kad Francijā un Anglijā
izveidojās monarhija, turienes karaļi, atzīdami feodālā galma
priekšrocības, izmantoja to kā savas apjomīgās valsts iekārtas
administratīvo kodolu. Pēdējais iemesls, kurš feodālismu liek
uzskatīt par progresa veicinātāju, patiesībā meklējams ārpus šīs
iekārtas ietvariem. Lielāku valstisku veidojumu pastāvēšanas ie
spēja jau nemaz netika aizmirsta, tāpēc varenākie muižnieki un
karaļi tikai gaidīja īsto brīdi, lai savas tiesības pieteiktu no jauna.
Pirmā feodālisma iespējas laikā pēc normaņu ienākšanas
(1066. g.) apliecināja Anglija. Kā jau minējām, devītā gadsimta
otrajā pusē un desmitajā gadsimtā saksis Alfrēds un viņa pēcte
či Anglijā bija iedibinājuši vienotu valsti un spēcīgu karaļa va
ru. Tom ēr ar laiku sakšu karaļu vara sāka vājināties - galveno
kārt tāpēc, ka atsākās vikingu iebrukumi un pietrūka izteikta
līdera. 1066. gadā savas pretenzijas uz Anglijas troni pieteica
Normandijas (Francijas ziemeļrietumu apgabala) hercogs Vil
helms un, ķerdamies vērsim pie ragiem, pārcēlās pāri Laman
šam. Vilhelmam laimējās izraudzīties īsto brīdi, jo nesen tronī
kāpušais Anglijas karalis Harolds tikko bija atvairījis vikingu
uzmākšanos no ziemeļiem un tāpēc pienācīgu pretestību izrā
dīt nespēja. Kaujā pie Heistingsas Harolds ar sakšu karaspēku
turējās varen braši, tomēr beigu beigās viņi bija spiesti atkāp
ties sparīgo normaņu pārspēka priekšā. Pret vakaru Haroldu
nāvīgi ievainoja nejauša bulta, viņa karapulks pašķīda uz visām
pusēm, un lauks līdz ar visu Angliju krita normaņu rokās. HerKauja p ie Heistingsas. B ajo gob elēn s, kurš austs neilgi pēc Vilhelm a Iek aro
tāja uzvaras. Uzraksts vēsta: “Lūk, kur kaujā krituši angļi līdz ar fran čiem .”

cogs Vilhelms pārvērtās par karali Vilhelmu Iekarotāju un iegū
to balvu ņēmās pārvaldīt pēc saviem ieskatiem.
Šodien varam teikt, ka normaņu ienākšana notika īstajā brī
dī - tieši tāpēc Anglijai izdevās saglabāt un vairot savu politisko
stabilitāti. Pirms 1066. gada militāro aristokrātu, proti, grāfu dēļ
Anglijai draudēja sadalīšanās, taču Vilhelms viņu varai darīja
galu, tās vietā iedibinādams feodālo iekārtu: visa Anglijas zeme
tika pārdalīta no jauna, un karalis to feodu izskatā tiešā vai
pastarpinātā ceļā piešķīra saviem pavalstniekiem. Feodu īpaš
niekiem bija gandrīz tikpat lielas varas pilnvaras kā pirms tam
Lamanša otrā krastā, savukārt Vilhelms paturēja sev tiesības uz
naudas kalšanu, zemes nodokļa iekasēšanu un taisnīguma no
drošināšanu būtisku krimināllietu iztiesāšanas gaitā. Saglabājās
arī anglosakšu vietējās administrācijas ierēdņa, tā dēvētā šerifa
amats - šerifi palīdzēja karalim viņa tiesības īstenot. Lai nodro
šinātos pret baronu (lielāko feodāļu) pārmērīgu pieņem šanos
spēkā un varenībā, Vilhelms viņiem piešķirtos feodus izgudrēm izkaisīja pa visu valsti. Tādējādi Vilhelms lika lietā feodālas
metodes, kas viņam palīdzēja pārvaldīt Angliju, kurā pietieka
mi apmācītu administratoru trūkuma dēļ nekāda pārvaldes profesionalizācija iespējama vēl nebija. Tom ēr vienlaikus karalis
savās rokās paturēja lielu daļu varas, un valsts saglabājās vie
nota un nedalāma.
Divus turpmākos gadsimtus Vilhelma pēcteči neatlaidīgi vilka
varas deķi uz savu pusi, līdz Anglija pamazām izvērtās par spē
cīgu nacionālu monarhiju. Pirmos soļus šajā virzienā spēra
Vilhelma Iekarotāja enerģiskais dēls Henrijs I (1100 - 1135). Par
vienu no viņa nozīmīgākajiem sasniegumiem uzskatāms tas, ka
tika uzsākts karaļa galma specializācijas process, proti, noteik
tas amatpersonas sāka uzņemties profesionālu atbildību par fi
nansu lietām - šie ierēdņi kļuva pazīstami kā valsts kases pārzi
ņi. Henrija I laikā tika ieviesta arī ceļojošo iecirkņa tiesnešu
sistēma - šie tiesneši, būdami tieši karaļa pārstāvji, palīdzēja
nodrošināt taisnīgu tiesu visas karaļvalsts teritorijā.
Pēc epizodiska pilsoņu kara Henrija I vietā stājās viņa maz
dēls Henrijs II (1154 - 1189), kurš rakstura ziņā stipri līdzinājās
savam vectēvam. Henrija II valdīšanas laiks katrā ziņā vērtē
jams kā ļoti būtisks Anglijas vēstures posms. Vispirms tāpēc, ka
šajā laikā jautājumā par kristīgās baznīcas tiesas un likumu sta
tusu norisinājās grandioza cīņa starp karali un Kenterberijas
arhibīskapu Tomasu Beketu, kurš bijis neparasti spilgta perso
nība. Tolaik garīdznieku un visu klēra locekļu nodarījumi tika
izskatīti baznīcas tiesā un vainīgie tika sodīti saskaņā ar kanoniskajiem likumiem. Piespriestais sods allaž izrādījās nesamērī
gi mazs. Pat slepkavas visbiežāk tika cauri ar to, ka samaksāja
soda naudu un zaudēja savu stāvokli garīdzniecības hierarhijā.
Turklāt angļu baznīcas tiesas spriedumu bija iespējams pārsūdzēt
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pāvesta kūrijā Romā. Henrijs, kurš vēlējās vairot karaliskās tiesas
prestižu un savā valstī iedibināt vienotus juridiskus principus,
1164. gadā nāca klajā ar Klarendonas statūtiem, kuros šajā jautā
jumā piedāvāja zināmu kompromisu, proti, pasludināja, ka no
ziegumā apsūdzētajiem garīdzniekiem pēc lietas iztiesāšanas baz
nīcas tiesā soda mēru noteiks karaliskā tiesa. Tomēr Bekets jeb
kādus mēģinājumus ieviest izmaiņas kategoriski noraidīja. Nesa
skaņas starp karali un arhibīskapu padziļināja arī tas, ka abus
vīrus senāk bija saistījusi cieša draudzība. Konflikta atrisinājums
izrādījās visai traģisks: pēc tam kad Henrijs dusmu lēkmē bija
pārmetis saviem bruņiniekiem, ka viņi sēž, rokas klēpī salikuši,
un nedara neko, lai savu karali no ienaidnieka atsvabinātu, četri
no Henrija vīriem ielauzās Kenterberijas katedrālē un tur Beketu
nogalēja. Notikušais angļu sabiedrību tik dziļi satrieca, ka Bekets
drīz vien tika pasludināts par mocekli un kļuva par slavenāko
svēto visā Anglijā. No politiskās vēstures viedokļa gan nozīmī
gāks izrādījās fakts, ka mēģinājumu iedibināt karaliskās tiesas
kontroli pār baznīcas tiesu Henrijam nācās mest pie malas - viņa
iecere pilnībā tika īstenota tikai sešpadsmitajā gadsimtā līdz ar
angļu baznīcas reformāciju.

Tom asa Reketa mokas. No trīspa
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lauzis savu zobenu

Neraugoties uz to. ka Henrijs II pieļāva tik būtisku kļūdu
attiecībās ar baznīcu, viņš valsti tik jaušami pavirzīja uz priekšu
citās jom ās, ka viens otrs vēsturnieks apgalvo - dižāku karali
Anglija neesot pieredzējusi. Par Henrija II nozīmīgāko veikumu
uzskatāmas viņa ieviestās tiesu reformas. Viņa valdīšanas laikā
manāmi tika paplašināts Henrija I ieviestais ceļojošo tiesnešu
institūts, turklāt tas tika papildināts ar nolikumu, saskaņā ar
kuru šerifs apgādāja tiesnešus ar darba grupu, kuras locekļi
pārzināja vietējos apstākļus. Šie cilvēki tika nozvērināti un tad
ziņoja par visām slepkavībām, ļaunprātīgām dedzināšanām, lau
pīšanu vai kāda cita veida smagiem noziegumiem, kas apkai
mē bija pastrādāti kopš tiesnešu pēdējā apciemojuma. Tā tika
ielikti pamati lielajai zvērināto kolēģijai, kuras pienākums ir
izšķirt jautājumu par apsūdzētā nodošanu tiesai. Henrijs bija
arīdzan pirmais, kurš karaliskā taisnīguma vārdā atļāva strīdīga
jām pusēm iesaistīties civilā diskusijā. Lielākoties tas izskatījās
šādi: ja cilvēks sūdzējās par to, ka viņam nepatiesi atsavināta
zeme, tad no kroņa varēja saņemt pavēsti un ar to doties pie
šerifa. Pēdējam pienācās sadabūt divpadsmit cilvēkus, kuri lie
tas apstākļus varēja izskaidrot tiesnesim. Tad visiem divpadsmit
ar zvērestu vajadzēja apliecināt, ka prasītāja sūdzība ir pamato
ta, un tiesnesis izsprieda lietu, balstīdamies uz liecībās izklāstī
tajiem faktiem. No tamlīdzīgas prakses vēlāk attīstījās zvērināto
tiesas institūts, lai gan ar krimināllietām zvērināto tiesa sāka
nodarboties tikai trīspadsmitajā gadsimtā.
Henrija II jaunievedumi atstāja visādā ziņā labvēlīgu ietek
mi gan uz karaļa varu, gan uz valsti kopumā. Pirmkārt, visā
karalistē iedibinājās daudzmaz vienots un objektīvs taisnīgums.
Otrkārt, cēlās karaliskās tiesas prestižs un auga tās popularitā
te. Visbiežākie un būtiskākie tālaika strīdi izcēlās jautājumā par
zemi, un tagad vājākais vairs nebija atkarīgs no spēcīgi bruņotā
kaimiņa žēlastības vien. Vājākie parasti izrādījās bruņinieki, ku
rus karalis pirms tam bija dabūjis redzēt labi ja pa gabalu. Palī
dzēdams aizstāvēt bruņinieku tiesības, Henrijs iemantoja vērtī
gus sabiedrotos politiskajā cīņā pret aristokrātiem. Visbeidzot,
plašās zvērināto kolēģiju izmantošanas dēļ Henrija II laikā pār
valdes darbā iesaistījās aizvien plašākas tautas masas - tādējādi
vairojās cilvēku interese par pārvaldes lietām un viņu uzticība
valstij. Ņemot vērā to, ka visi šie ļaudis ar to nodarbojās sabied
riskā kārtā, Henrijam savas varas kom petenci un popularitāti
pavairot izdevās patiešām spoži - praktiski par baltu velti.
Henrija II lieliskos panākumus vislabāk pierāda fakts, ka
pēc viņa nāves valsts pārvaldes aparāts darboties turpināja
gandrīz pats no sevis. Henrija dēls, pārgalvīgais Ričards I “Lauvassirds”, valdīja desmit gadus, no 1189- līdz 1199. gadam, to
mēr visu šo gadu laikā Anglijā viņš uzturējās tikai sešus m ēne
šus, jo piedalījās krusta karagājien os vai aizstāvēja savus
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iekarojumus kontinentālajā Eiropā. Ričarda prombūtnes laikā
valsts pārvalde patiesībā kļuva vēl efektīvāka, jo to nodrošināja
spējīgi ministri. Pateicoties iedibinātajai nodokļu politikai, karaļa
ministriem divas reizes izdevās savākt ievērojamu naudas sum
mu: pirmoreiz bija jāmaksā par Ričarda sarīkoto krusta karagājie
nu uz Svēto zemi, un otrreiz karalis jāizpērk no gūsta, kurā viņš
bija kritis atceļā. Tomēr vēlāk, kad nākamais karalis pieprasīja
vēl vairāk naudas, vairums angļu maksāt vairs nevēlējās.
Jaunais karalis bija Ričarda brālis Džons (1199 - 1216), kurš,
iemantojis neģēļa slavu, tomēr visdrīzāk bija ne vairāk kā ap
stākļu sakritības upuris. Kopš Vilhelma Iekarotāja laikiem an
gļu karaļiem bija piederējusi arī krietna tiesa tagadējās Francijas,
tomēr Džona laikā Francijas karaļiem spēkus bija izdevies at
jaunot un viņi bija gatavi šo teritoriju atgūt. Džonam nelaimējās viņam nācās stāties pretim varenajam franču karalim Filipam
Augustam, kurš 1204. gadā atkaroja Normandiju un tai pieguļo
šās teritorijas un 1214. gadā savu militāro pārākumu apliecināja
vēlreiz. Džonam vajadzēja naudu, lai pārvaldītu Angliju un vien
laikus cīnītos Francijā, tomēr karaļa piedzīvoto sakāvju dēļ pa
valstnieki to sarūpēt atteicās. Džona finansiālās prasības īpaši
ņēma ļaunā lielmuižnieki un 1215- gadā piespieda viņu no tām
atteikties vēlāk tik slavenajā Lielajā brīvību hartā (M agna Carta
Libertatum) - dokumentā, ar kura palīdzību baroni raudzīja
gūt gandarījumu par visu, ko, viņuprāt, bija izcietuši. Parasti
Lielā brīvību harta tiek interpretēta visai kļūdaini. Tā nebūt ne
tika iecerēta kā “Tiesību bils” vai brīvību harta vienkāršajam
cilvēkam. Gluži otrādi - tā bija caur un cauri feodāls doku
ments, kurā karalis kā visu senjoru senjors apsolās turēt cieņā
savu vasaļu tradicionālās tiesības. Tom ēr hartā rakstiski tika ap
liecināts, ka karalis nedrīkst vākt lielas naudas summas bez
baronu sapulces piekrišanas un ka brīvu cilvēku karaliskā tiesa
var notiesāt tikai ar viņa līdzinieku piekrišanu un saskaņā ar šīs
zem es likumiem, tā ka Lielās brīvību hartas nozīme galveno
kārt sakņojas apstāklī, ka tajā tika pausta prasība pēc ierobežo
tas varas un pēc karaļa pakļaušanās likumam.
Kā izteicies mūsdienu viduslaiku pētnieks Dž.R.Streijers, “Lielā
brīvību harta sarežģīja dzīvi patvaldībai, tomēr tā nebūt neaizlie
dza varas centralizāciju”. Simt gadus pēc tam, kad Lielā brīvību
harta bija laista klajā, varas centralizācija tikai pieņēmās spēkā.
Džona dēla Henrija III laikā (1216 -1 2 7 7 ) baroni ar nevarīgo karali
izvērta sīvu sāncensību cīņā par varu, tomēr nepavisam ne tāpēc,
ka būtu gribējuši centrālo varu likvidēt. Visa šī laikposma gaitā
administratori turpināja pilnveidot un aizvien efektīvākus darit ju
ridiskos un pārvaldes orgānus. Ja Henrija I laikā specializēti pār
valde karaļa galmā uzņēmās finansu administrācijas funkcijas, tad
Henrija III laikā tas pats notika ar tiesu administrāciju (tika radīta
pastāvīga Augstākā tiesa) un ārlietu korespondences administrāci-

ju (tā dēvētā Kanceleja). Tagad angļu centrālās pārvaldes sistēmas
ietvaros bija parādījusies profesionāla ierēdniecība.
Vēlīnākā un slavenākā viduslaiku Anglijas pārvaldes .sistē
mas atvase bija parlaments. Par atsevišķu pārvaldes nozari tas
pamazām izvērtās trīspadsmitā un četrpadsmitā gadsimta mijā,
dažu gadu desmitu laikā, un lielāko paldies par to pelnījis Hen
rija III dēls Edvards 1 (1272 - 1307). Par karaļa absolūtisma
ierobežotāju parlaments kļuva tikai vēlāk - rūgti maldīsies tas,
kurš iedomāsies, ka tā pirmo sanākšanu “pieprasīja tauta”. Sā
kotnēji parlamentam ar tautas pārstāvniecību nekāda sakara
praktiski nebija, drīzāk tas kalpoja kā karaļa feodālā galma piln
sapulce. Edvards I bija spēcīgs valdnieks, kurš parlamentu sa
sauca bieži, jo tā visefektīvāk un ātrāk bija iespējams savākt
naudu karagājienu vajadzībām. No sanākušajiem locekļiem ti
ka gaidīts tas, lai viņi dotu savu piekrišanu nodokļu ievākšanai
(patiesībā nepiekrist nemaz nebija iespējam s!), tomēr klāteso
šie arī saņēma paskaidrojumus attiecībā uz to, kādiem nolūkiem
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redzot g ribējās abus uzskatīt par
saviem apakšniekiem . Aiz A leks
and ra un L ev elin a sēž K enterberijas un Jo rk as arhibīskapi, un
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nauda vajadzīga, tāpēc ka tad šķīrās no tās mazāk negribīgi.
Klātesošie tiklab varēja vienoties par naudas iekasēšanas un
maksāšanas kārtību. Parlamenta sēdē Edvārds uzklausīja pado
mus attiecībā uz sasāpējušām lietām, atsevišķos gadījumos sprie
da tiesu, pārbaudīja vietējās varas darbu un ierosināja jaunus
likumus. Ja salīdzinām ar līdzīgām sapulcēm kontinentālajā Ei
ropā, Edvarda parlamenta savdabīgākā iezīme bija tā, ka tur
papildus augstākajai aristokrātijai pamazām tika iekļauti arī grā
fistu un pilsētu pārstāvji. Tomēr šie pārstāvji diez vai bija "tau
tas balss”, jo angļu tautas lielākā daļa bija dzimtcilvēki un zem
nieki (par sievietēm nemaz nerunāsim - par viņu viedokli ne
viens neinteresējās). Visticamāk, ka “vienkāršos cilvēkus” Edvards parlamentā iesaistīja finansiālu apsvērumu dēļ. Iespējams,

viņš atskārtis ari to, ka parlamenta sēžu karaliskais krāšņums
uz provinciāļiem atstās pamatīgu iespaidu un noderēs kā zinā
ma propaganda, kad viņi, atgriezušies mājās, klāstīs visu, ko
pieredzējuši. Ar laiku vienkāršie pilsoņi parlamentā tika iesais
tīti tik bieži, ka tika atzīti par šīs organizācijas pilntiesīgiem
locekļiem: četrpadsmitā gadsimta vidū viņi noturēja sēdes jau
paši savā “nam ā”, tomēr joprojām pārstāvēja tikai lauku apvidu
un mazpilsētu turīgākos iedzīvotājus un parasti bija ne vairāk
kā ierocis karaļa vai augstmaņu rokās.
Edvarda I laikā Anglija kā spēcīga nacionāla monarhija sevi
apliecināja arī citādā ziņā. Likdams lietā bruņotu spēku, Ed
vards I par vienotu valsti padarīja teju visu Britāniju - iekaroja
Velsu un gandrīz pakļāva arī Skotiju, kura gan drīz pēc viņa
nāves sadumpojās no jauna. Edvards arīdzan uzsāka regulāri
laist klajā rakstītos likumus, tas ir, radīja likumdošanu, kas bija
piemērojama visas karalistes robežās. Šīs prakses dēļ Edvards
nereti tiek dēvēts par “angļu Justiniānu”. Svarīgākais karaļa vei
kums bija tas, ka viņš mazināja baronu feodālo varu, jo ierobe
žoja viņu tiesības uz personisko galmu un aizliedza viņiem pie
derošo zemi tālāk izdalīt feodos. Tā nu izrādījās, ka Edvarda
valdīšanas laika nogalē neatkarīgā vara, ar ko baronus reiz bija
apveltījis Vilhelms Iekarotājs, bija ievērojami vājinājusies. Mi
nēto faktu var izskaidrot ar to, ka attīstīto viduslaiku gadsimtos
karalis savu valsts pārvaldes aparātu pamanījās pilnveidot tik
tāl, ka no vecmodīgā feodālisma vairs nebija nekāda praktiska
labuma. Edvarda tieksme pēc spēcīgas centrālās varas un viņa
finansiālās prasības tālaika apstākļos varēja likties pārmērīgas,
tādēļ p ēc karaļa nāves spēkā pieņēmās antimonarhistiskas ten
dences. Tomēr dīvainā kārtā neviens baronu dumpis, kas izcē
lies pēc Edvarda valdīšanas laika, nekad nav bijis vērsts pret
Anglijas vienotību un attīstītajos viduslaikos iedibināto monarhistiskās pārvaldes aparātu. Anglija bija un palika vienota kara
liste attīstītajos viduslaikos, un labi organizētu pārvaldi un vie
notību tā saglabājusi līdz pat mūsu dienām.
Ja Anglijā varas centralizācijas process uz priekšu virzījās
milzu soļiem, Francijā tas noritēja salīdzinoši gausi. Tomēr ap
1300. gadu izrādījās, ka iznākums abās valstīs ir apmēram viens
un tas pats. Francijā vara lēnāk saliedējās tāpēc, ka vienpa
dsmitā gadsimta Francija bija sadrumstalojusies daudz sīkāk un
to piem eklēja daudz nopietnākas problēmas. 987. gadā pēdējo
nevarīgo Karolingu monarhu no troņa gāza Parīzes grāfs Hjū
Kapets, taču viņa iedibinātā Kapetingu dinastija, kura pie varas
palika līdz 1328. gadam, sākotnēji nebūt nebija spēcīgāka par
vecajiem Karolingiem.Vēl teju visu divpadsmito gadsimtu Fran
cijas karaļi pārvaldīja tikai Parīzes tuvīno apkaimi, kas pazīsta
ma ar nosaukumu Ildefransa ( “Francijas sala”). Ārpus šīs terito
rijas robežām karalis skaitījās Francijas daudzo grāfu un hercogu
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augstākais senjors, tomēr gluži praktisku apsvērumu dēļ grāfi
un hercogi baudīja gandrīz pilnīgu neatkarību. Leģenda vēsta,
ka Francijas karalis reiz pieprasījis cieņas apliecinājumus no
pirmā Normandijas grāfa. Viens no pēdējā kareivjiem noliecies
pie karaļa kājas, it kā grasīdamies to skūpstīt, bet tad grāfs
sagrābis dižciltīgo kāju ciet un majestāti visiem klātesošajiem
par lielu apsmieklu norāvis gar zemi. Kamēr karaļa vara bija tik
neliela, dažādos Francijas apgabalos iedibinājās specifiski vie
tējas tradīcijas un dialekti. Ja Vilhelms Iekarotājs Angliju pārņē
ma kā vienotu valsti, kurai iziršana tikai draudēja, franču kara
ļiem attīstītajos viduslaikos nācās valsti lipināt kopā no sīkām
drumslām, kavējoties neskaidrās atmiņās par reiz tik vareno un
vienoto Karolingu impēriju.
Lai nu kā, viņiem smaidīja veiksme. Pirmkārt, vairākus gad
simtus no vietas dinastijā netrūka tiešu vīriešu kārtas mantinie
ku, tātad izpalika strīdi par mantošanas tiesībām. Otrkārt, lielā
kā daļa franču karaļu nodzīvoja līdz sirmam vecumam un tronī
sēdēja vidēji trīsdesmit gadus, tātad nākamais monarhs, tronī
kāpjot, bija jau vīra gados, reģents prinča nepilngadības dēļ
iecelts tika reti, un karaļa vara saglabājās vienādi spēcīga. Tur
klāt parasti franču karaļi lika par sevi manīt (un dažkārt, šķiet,
visai uzbāzīgi) cīņā par varu cituviet Francijā, tā ka tuvīnāko
apgabalu iedzīvotāji pamazām pierada pie domas, ka karaļa
vara ir stabilitātes garants juku pārpilnajā pasaulē. Vēl trešais
karaļiem labvēlīgais apstāklis izrādījās lauksaim niecības un
tirdzniecības uzplaukums viņu teritorijā, tas manāmi vairoja vi
ņu ienākumus. Ceturtkārt, sagadījās tā, ka karaļi spēja iekarot
pāvestu labvēlību, jo pēdējiem bija nepieciešam i sabiedrotie
nemitīgajās ķildās ar vācu imperatoriem. Pāvesti cēla karaļu
prestižu, gluži kā reiz tas bija noticis ar Karolingiem, un atvēlē
ja viņiem lielāku teikšanu vietējās baznīcas lietās, tādējādi kara
ļu ietekmi un ienākumus darīdami vēl lielākus. Piektkārt, trumpis franču karaļu rokās izrādījās Parīzes universitāte, kura vien
padsmitajā un divpadsmitajā gadsimtā izvērtās par Eiropas m ē
roga izglītības centru. Svešzemnieki, uz universitāti plūzdami
baru bariem, labi manīja to, ka karaļa autoritāte aug augumā,
un, mājās atgriezušies, šīs ziņas izplatīja. Pēdējais, tomēr nebūt
ne mazsvarīgākais faktors bija asais prāts un enerģija, ar ko bija
apveltīti vairāki franču karaļi.
Pirmais nozīmīgais Kapetingu karalis bija Luijs VI “Resnais”
(1108 -1137). Neko apbrīnojamu viņš nepaveica, tomēr pama
nījās iedibināt mieru un kārtību Ildefransā, izraidīdams vai pa
kļaudams turienes nevaldāmos “laupītājbaronus”. Tiklīdz tas bija
paveikts, netraucēti varēja attīstīties lauksaimniecība un tirdznie
cība un iesākās ari gara dzīves uzplaukums Parīzē. Turpmāk
franču karaļu varas bāze no ģeogrāfiskā viedokļa izskatījās tieši
tāda, pēc kādas velti tika kārojis vācu valdnieks Barbarosa. īsti

nozīmīgas pārmaiņas karalistē ieviesa Luija mazdēls Filips Au
gusts (1180 - 1223). Viņš izmanīgi lika lietā noteiktas feodālās
tiesības un no Anglijas karaļa Džona atguva krietnu tiesu Rietumfrancijas teritorijas. Tāpat Filipam pietika apņēm ības savus
iekarojumus aizstāvēt. Pats iespaidīgākais bija karaļa plāns at
tiecībā uz jauniegūtās teritorijas pārvaldīšanu. Savu sākotnējo
karaļvalsti Filips bija padarījis teju četrkārt lielāku, turklāt katrā
no jauniekarotajiem apgabaliem spēkā bija izteikti specifiskas
vietējas paražas. Mēģinājums ieviest stingru, standartizētu pār
valdes sistēmu būtu nolemts pilnīgai neveiksm ei, jo adminis
tratīvais aparāts tolaik atradās tikai iedīgļa stadijā. Filips jaunajām
provincēm atļāva saglabāt lielāko tiesu iedibināto administratī
vo metožu, tomēr katrā no tām par pārvaldnieku iecēla karaļa
amatpersonu - tā dēvēto beju. Pārvaldnieki bija absolūti uzti
cami karalim, jo nekad nedienēja savā dzimtajā apvidū un sa
ņēma tiem laikiem iespaidīgu algu. Bejiem iecirkņa robežās
piederēja augstākā juridiskā, administratīvā un militārā vara:
saskaņā ar karaļa pavēli viņi reģionālās atšķirības centās nevis
likvidēt, bet izmantot to priekšrocības par labu centrālajai va
rai. Līdz ar to iekarotajās teritorijās neizcēlās dumpji un karaļa
vara auga augumā. Tamlīdzīgu modeli, kam raksturīgs līdzsvars
starp lokālajām atšķirībām un birokrātisku centralizāciju, Fran
cijas valdība izmantoja arī turpmāk, tāpēc Filipu Augustu va
ram uzskatīt par mūsdienu franču valsts pamatlicēju.
Neilgajā laikā, ko tronī pavadīja Filipa dēls Luijs VIII (1223 1226), karaļa zemēm tika pievienota teju visa Dienvidfrancija kā iegansts intervencijai kalpoja cīņa pret ķecerību. Ieņemtā
teritorija lielākoties tika pārvaldīta saskaņā ar Filipa iedibināta
jiem principiem. Nākamais karalis, Luijs IX, bija tik dievbijīgs,
ka viņu baznīca vēlāk ieskaitīja svēto kārtā, un parasti šis kara
lis tiek dēvēts par Svēto Luiju. Viņš valdīja ar stingru un taisnī
gu roku (ja neņem vērā karaļa neiecietību pret jūdiem un ķece
riem), valstī ieviesa standartizētu naudas sistēmu, pilnveidoja
tiesu darbību un Francijai sagādāja garus svētīga miera un iek
šējas saskaņas gadus. Pavalstnieki Svēto Luiju ieredzēja, un vi
ņa prestižs monarhijai izrādījās noderīgs vēl ilgi pēc tam.
Tomēr prestižam galu darīja Svētā Luija cietsirdīgais maz
dēls Filips IV “Taisnīgais” (1285 - 1314). Viņš vienlaikus uzsāka
kaujas vairākās frontēs, lūkodams Francijas robežas paplašināt
ziemeļaustrumu un dienvidrietumu virzienā un pakļaut franču
baznīcu savai varai, nevis dalīties tajā ar Romas pāvestu. Lai
minētos mērķus īstenotu, karalim nācās pasteidzināt varas cen 
tralizācijas procesu - galvenokārt jau tāpēc, ka aktuāla bija lī
dzekļu vākšana. Tāpēc Filipa Taisnīgā valdīšanas laikā ātri vien
tika izveidoti daudzi pārvaldes institūti, kas viduslaiku Franci
jas varas modelim palīdzēja iegūt pabeigtu formu, - ar to pašu
angļu monarhijas labā tobrīd nodarbojās Edvards I. Filipa laikā
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Francijā tika sasauktas ari sapulces, kas attāli līdzinājās angļu
parlamentam, tomēr tās, vēlāk iesauktas par “Ģenerālštatiem”,
franču valsts pārvaldes sistēmā centrālo vietu tā ari neiem anto
ja. Filipam Taisnīgajam vedās gandrīz viss, bet vislabāk, kā re
dzēsim vēlāk, viņam veicās mēģinājumos pāvestu padarīt par
Francijas karaļu spēļlietiņu. Pēc monarha nāves, gluži tāpat kā
Anglijā, iestājās likumsakarīga antimonarhistiska reakcija, taču
tobrīd Francija jau bija neapšaubām i spēcīgākā valsts visā Eiro
pā un, ja neņem am vērā sešpadsmito gadsimtu, tāda palika līdz
pat deviņpadsmitajam gadsimtam.
Neraugoties uz to, ka monarhistiskās centralizācijas un nā
cijas veidošanās process Anglijā un Francijā noritēja visai līdzī
gi, katrā no valstīm tam piemita ari būtiski atšķirīgas iezīmes,
kurām būtu vērts pievērst uzmanību, jo tieši tās ietekm ēja abu
nāciju turpmāko attīstības ceļu. Anglija salīdzinājumā ar Franci
ju bija daudz mazāka, tomēr nesalīdzināmi saliedētāka valsts.
Ja neņem am vērā Velsu un Skotiju, Britānijā nebija apgabalu,
kuru iedzīvotāji valodas un tradīciju atšķirību dēļ uzskatītu sa
vu teritoriju par patstāvīgu valstisku veidojumu. Tieši tālab tur
nebija ari aristokrātu, kuri varētu veicināt separātismu, izman
tojot apgabalu savstarpējās nesaskaņas. Tas nozīmē, ka Anglijai
nedraudēja politiska šķelšanās un tur spēcīgs vienotas naci
onālas varas orgāns parlamenta veidolā varēja attīstīties netrau
cēti. Vienlaikus tas nozīm ē ari to, ka angļu karaļi, galvenokārt
sākot ar Henriju II, varēja baudīt neskaitāmu vietējo augstma
ņu, vispirmām kārtām bruņinieku - atbalstu - tie par baltu velti
paveica krietnu tiesu ar vietējo pārvaldi saistītā darba. Lētā vie
tējā pārvalde bija neapšaubām a priekšrocība, tomēr ar šādu
kārtību saistījās arī nepieciešam ība pēc varas pārstāvju popula
ritātes, lai brīvprātīgo entuziasms neapsīktu. Jādom ā, ka tieši
tādēļ angļu karaļi nemitīgi pūlējās iemantot sabiedrības formā
lu piekrišanu visam, ko bija nodomājuši pasākt. Tiklīdz tas ne
tika darīts, valdīt kļuva praktiski neiespējami, tāpēc gudrākie
karaļi to ņēma vērā, un Anglijā ar laiku iedibinājās izteikti iero
bežota monarhija. Turpretī franču karaļi pārvaldīja bagātāku un
lielāku valsti, kālab - vismaz miera laikā - gan centrālās, gan
vietējās varas līmenī varēja atļauties algot birokrātiskāku pār
valdes aparātu. Tāpēc franču karaļi varēja valdīt kā absolūti
monarhi, toties viņiem nepārtraukti bija jādomā par reģionālā
separātisma draudiem. Valsts novados joprojām tika koptas vie
tējās tradīcijas, un nereti savienībā ar augstāko aristokrātiju tie
pārvērtās par izteiktu centrālās varas opozīciju. Tādējādi franču
karaļiem nereti nācās cīnīties ar politiskās centrbēdzes spēkiem
un spert visdažādākā rakstura soļus, lai pakļautu vietējo aristo
krātiju. Monarhu cīņa pret reģionālismu nebeidzās līdz pat as
toņpadsmitajam gadsimtam, tomēr līdzekļu netrūka, un karaļi
pastāvīgi izcīnīja uzvaru, tā ka viņu vara auga augumā.

Līdz pat deviņpadsmitajam gadsimtam, kad spēkā pieņē
mās Vācija, ar Franciju kontinentālajā Eiropā varēja mēroties
vienīgi Spānija. Arī Spānijas varenības pamats saskaņā ar naci
onālas monarhijas principu tika likts attīstītajos viduslaikos, to
mēr šajā laikā vēl nebija monarhijas, kuras robežās būtu apvie
nota lielākā daļa Pireneju pussalas. Pēc tam kad ap 1100. gadu
kristieši sāka atkarot musulmaņu ieņem tās teritorijas, tur pastā
vēja četras spāņu kristiešu karalistes: ziemeļu kalnos atradās
sīciņā Navarras valstiņa, kuras loma allaž palikusi salīdzinoši
mazsvarīga; rietumos - Portugāle; ziemeļaustrumos - Aragona;
pussalas centrālajā daļā - Kastīlija. Attīstītajos viduslaikos spāņi
galvenokārt nodarbojās ar rekonkistu, tas ir, pussalas atkaroša
nu no musulmaņiem un iekļaušanu kristīgās pasaules robežās.
Par rekonkistas kulmināciju uzskatāma 1212. gada kauja pie
Lasnavasas de Tolozas, kurā Aragonas un Kastīlijas apvienotie
spēki izcīnīja izšķirošu uzvaru pār musulmaņiem. Turpmākais
darbs bija ne vairāk kā pretinieka armijas palieku likvidēšana.
Trīspadsmitā gadsimta beigās musulmaņu pārvaldītā teritorija
bija sarukusi līdz nelielajai Granadas valstiņai pussalas galējos
dienvidos, turklāt Granadai pastāvēt izdevās tikai tāpēc, ka tā
Avilaspilsēta Spānijā, kādreizējās Kastīlijas karalistes teritorijā. 11. gs. pilsēta
tika atņem ta m usulm aņiem un apjozta ar iespaidīgu mūri. Avilas dibinātāji
bija rom ieši, un viņu celtās būves daudzviet iekļautas nocietinājum os
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kristiešiem bez ierunām bija gatava maksāt meslus. Vislielākās ie
spējas paplašināties bija Kastīlijai, tāpēc tā izvērtās par lielāko no
visām spāņu karalistēm, taču vienlīdz bagāta bija arī Aragona urbanizētāka un uz tirdzniecības attīstību orientēta valsts. Abās
karalistēs trīspadsmitajā gadsimtā tika ieviesti pārvaldes institūti,
kas attāli līdzinājās Francijā iedibinātajiem, tomēr līdz pat piec
padsmitajam gadsimtam, kad karaļa Ferdinanda un karalienes
Izabellas laikā Aragona un Kastīlija pārtapa vienotā valstī, nevie
na no Pireneju valstīm ar nesalīdzināmi turīgāko un iedzīvotāju
ziņā daudzskaitllgāko Franciju mēroties nevarēja ne tuvu.
Pirms beidzam šo nodaļu, pienāktos noskaidrot, kāda nozī
me piešķirama apstāklim, ka attīstītajos viduslaikos Rietumeiro
pā izveidojās nacionālas monarhijas. Līdz tam Eiropa bija pazi
nusi divējus valstiskus veidojumus - pilsētvalstis un impērijas.
Pilsētvalstu priekšrocība bija tā, ka tur svarīga loma tika atvēlē
ta pilsoņu lojalitātei un dalībai valsts dzīvē, kālab ārkārtīgi efektīgi
tika izmantots iedzīvotāju potenciāls. No otras puses, pilsētvalstīs nereti izcēlās ekonom isko interešu konflikti un tās bija pā
rāk nelielas un militāri vājas, lai spētu turēties pretī impēriju
armijām. Savukārt impērijas varēja gūt uzvaras kaujās un nereti
bija pietiekoši bagātas, lai varētu atļauties algot jaudīgu biro
krātiskas pārvaldes aparātu, tomēr maz uzmanības pievērsa ie
dzīvotāju brīvprātīgai dalībai valsts lietās un bija pārāk plašas
vai represīvas, lai iedvestu cilvēkā jebkādas lojalitātes jūtas.
Jaunās nacionālās monarhijas šajā ziņā izrādījās "zelta vidus
ceļš”. Monarhijas bija gana lielas, lai būtu militāri spēcīgas, un
savās robežās ieviesa tādas administratīvas metodes, kas bija
ne mazāk efektīgas un vēl efektīgākas nekā tās, kas lika izman
totas romiešu vai bizantiešu impērijās. Vēl vairāk - sākotnēji
monarhijas pamats bija feodālisms, kurš nodrošināja pilsoņu
lojalitāti un piedalīšanos valsts pārvaldes darbā, un tieši tāpēc
monarhija varēja izdzīvot apstākļos, kuros impērija būtu gājusi
bojā. Ap 1300. gadu Anglijas, Francijas un Pireneju pussalas
monarhiju pavalstnieks pret savu valsti jau izjuta lielāku lojali
tāti nekā pret kopienu, apgabalu vai pat kristīgo baznīcu. Visu
minēto iemeslu dēļ lielā daļā Eiropas, kur senāk politiskais stā
voklis bija nestabils, nacionālās monarhijas savās robežās iedi
bināja mieru un stabilitāti. Tādējādi lielā mērā tika veicināta
dzīves līmeņa celšanās. Turklāt viduslaiku nacionālā monarhija
uzskatāma par priekšteci mūsdienu nacionālajai valstij - iekār
tai, kuras ietvaros pārvalde šobrīd tiek īstenota visefektīvāk un
vistaisnīgāk. īsi sakot, no mūsdienu viedokļa tā vērtējama kā
viens no viduslaiku svētīgākajiem sasniegumiem.

14. nodaļa
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ļATTĪSTĪTIE VIDUSLAIKI
(1050. - 1300.G.): RELIĢISKĀS UN
GARA DZĪVES ATTĪSTĪBA
Jū s redzētu vīrus un sievas velkam vezumus purviem pāri... ik
dienas un ik uz sola tika pieredzētas brīnuma lietas, it visur tika
skandētas slavas dziesm as Dievam par godu. ... Jū s sacītu, ka
piepildījušies pravietiskie vārdi: “Pats Dzīvības gars te nācis talkā.”
(Toriņī abats Roberts par Šartras
katedrāles celtniecību, 1145-g.)

ārmaiņas reliģiskajā un gara dzīvē, kas Rietumos bija vē
rojamas laikā no 1050. līdz 1300. gadam, bija ne mazāk
nozīmīgas kā tās, kas piemeklēja Rietumeiropas ekono
miku, sabiedrību un politiku. Reliģijas jomā par fundamentālā
ko organizatorisko sasniegumu uzskatāms pāvesta m onarhijas
triumfs. Pretenzijas uz primātu katoliskās baznīcas ietvaros vai
rāki pāvesti tika izvirzījuši vēl pirms vienpadsmitā gadsimta,
tomēr gandrīz nevienam no viņiem kārotajam mērķim neizde
vās pat tuvoties. Pirms 1050. gada vairums pāvestu tik tikko
spēja saglabāt Romas bīskapa varu, toties pēcāk viņi visai dra
matiskā kārtā izvērtās par visas Rietumu kristīgās pasaules reli
ģiskajiem virsvadoņiem. Pāvesti ieviesa centralizētu pārvaldi baz
nīcā, mazināja imperatoru un karaļu varu, kā arī izsludināja
krusta karus. Ap 1300. gadu kļuva skaidrs, ka pāvesta valsts
panākumi ir bijuši īslaicīgi, tomēr pāvesta reliģiskā vara jopro
jām palika tikpat nesatricināma, kāda Romas katoļu baznīcas
ietvaros tā saglabājusies vēl šobaltdien.
Pāvesta varai pieņem oties spēkā, jauns spars ieplūda arī
kristīgās ticības piekritēju dzīslās, un kristiešu reliģiskās jūtas
piedzīvoja vēl nepieredzētu pacēlumu. Vienlaikus lielā mērā
atdzima arī sabiedrības gara dzīve un kultūra. Pirms 1050. gada
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izglītības, zinātnes un mākslas jomā Rietumos tika valdījis pil
nīgs sastingums - gluži tāpat, kā tas sakāms arī par tālaika eko
nomiku un politiku, taču īsā laikā Rietumi no pagalam atpali
kuša nostūra pārtapa par visas pasaules intelektuālās domas un
mākslas priekšposteni. Rietumnieki lepojās ar to, ka zināšanas
un māksla pie viņiem nākušas no Ēģiptes, Grieķijas un Romas,
un tādām runām neapšaubāmi bija zināms pamats. Attīstītajos
viduslaikos eiropieši pirmoreiz pa īstam sāka apzināt antīko
intelektuālo mantojumu, turklāt bagātināja to ar būtiskiem jaun
ievedumiem gan gara dzīves, gan mākslas jomā.

1. PĀVESTA MONARHIJAS SALIEDĒŠANĀS

N ožēlojam ais reliģiskās
dzīves stāvoklis desm itajā
gadsim tā un vienpadsmitā
gadsim ta sāku m ā

Lai izprastu to, kāpēc Rietumeiropas reliģiskā dzīve attīstīta
jos viduslaikos uzplauka un kāpēc tas uzskatāms par tik nozī
mīgu faktu, pienāktos paraudzīties, cik zemu kristīgā ticība bija
kritusi desmitajā gadsimtā un vienpadsmitā gadsimta sākumā.
Imperators Kārlis Lielais ap 800. gadu bija drosmīgi raudzījis
vairot bīskapu varu, mēģinājis iedibināt draudžu sistēmu lauku
apvidos, kur pirms tam garīdznieki bija uz vienas rokas pirk
stiem saskaitāmi, kā arī nodrošinājis klēra pārstāvjus ar izglītī
bas iespējām. Tomēr pēc Karolingu impērijas sabrukuma Eiro
pas lielākajā daļā reliģiskā vara bija pagalam sadrumstalota un
valdīja vispārēja demoralizācija. Baznīcas un klosteri vairumā
gadījumu nonāca spēcīgāko vietējo muižnieku īpašumā. Pēdē
jie patvaļīgi iecēla vai padzina baznīcas amatpersonas un ama
ta krēslus nereti iztirgoja vai dāvināja saviem radagabaliem.
Skaidrs, ka tādējādi piemērotākos kandidātus atlasīt bija grūti,
un daudzi no viņiem kā dvēseļu gani izrādījās visnotaļ zemu
kvalificēti. Gandrīz visi garīdznieki bija analfabēti un nereti n e
kautrēdamies dzīvoja kopā ar mīļākajām. Gadījumos, kad baz
nīcas amatu sadali varēja ietekmēt arhibīskapi vai bīskapi, iznā
kums parasti nebija ne par matu labāks, jo šīs amatpersonas, kā
likums, bija rados ar laicīgās varas pārstāvjiem, kuriem rūpēja
pašu dzimtas labklājības vairošana. Ja runājam par pāvestiem,
tie allaž bija vai nu nejēgas, vai arī viegli uzpērkami vīri, paši
piederēja pie Romas pilsētas apkaimes varenākajām dzimtām,
vai ari bija ne vairāk kā ierocis to rokās. Viens otrs no viņiem
izcēlās ar patiesi pārsteidzošu samaitātību. Kā spilgtākais ek
semplārs te minams Jānis XII, kurš piederēja pie vienas no va
renākajām Romas dzimtām un 955. gadā par pāvestu kļuva as
toņpadsmit gadu vecumā. Zināms, ka visus deviņus pontifikāta
gadus viņš pavadījis nepārtrauktās izvirtībās, tomēr neskaidrī
ba valda attiecībā uz pāvesta nāves apstākļiem: iespējams, ka
viņu nedarbos pieķēris un uz vietas nobeidzis kāds greizsirdīgs
laulātais draugs, bet varbūt viņš izlaidis garu vienkārši tāpēc,
ka pārpūlējies, baudīdams mīlas priekus.

Ārējie iebrukumi visnegantākie bija desmitajā gadsimtā, tad
vilnis noplaka, Eiropa atvilka elpu, un vispārējā demoralizācija,
kā ari vienaldzība pret ticības lietām izraisīja tūlītēju reakciju.
Bīskapi te nozīmīgas izmaiņas ieviest nespēja, jo varēja darbo
ties tikai noliktā mūža ietvaros, turklāt vairums arhibīskapu un
bīskapu bija pārāk dziļi iepinusies tālaika politiskajās intrigās.
Pirmās veiksmīgās reformas uzsāka klosteri, jo tie bija saglabā
juši lielāku patstāvību un varēja cerēt, ka reformas atbalstīs kris
tīgie muižnieki, tāpēc ka pēdējiem rūpēja pašu dvēsele, par
kuru aizlūgumus (t.i., lūgšanas) prata skaitīt tikai mūki. Kloste
ra dzīves reformu kustība iesākās 910. gadā, kad Burgundijā
kāds dievbijīgs augstmanis nodibināja Klinī klosteri. Klinī bija
benediktīņu klosteris, tomēr ieviesa divus būtiskus jaunināju
mus. Pirmkārt, tas atradās tiešā pāvesta pakļautībā, kālab sagla
bāja neatkarību no vietējās laicīgās vai baznīcas varas. Otrkārt,
Klinī uzsāka daudzu “meitas uzņēmumu” jeb zemākstāvošu klos
teru dibināšanu: ja senāk visi benediktīņu klosteri bija patstāvī
gi un vienlīdzīgi, tad tagad Klinī ieviesa klosteru “draudzi”, ku
ras ietvaros pastāvēja zināma hierarhija. Pateicoties tam, ka Kli
nī klostera priekšgalā viens pēc otra stājās vairāki ārkārtīgi diev
bijīgi un aktīvi abati, kuri turklāt nodzīvoja garu mūžu, Klinī
klosteru draudze ātri vien vērtās plašumā - 1049- gadā tajā bija
jau 67 locekļi. Ikvienu klosteri vadīja uzticams priors, kurš vai
rāk klausīja Klinī abata norādījumiem un mazāk pakļāvās vietē
jās varas diktātam. Vienlīdz lielu slavu Klinī abatijas mūki ie
mantoja ar to, ka sevišķi labi pieprata noturēt aizlūgumus. Tur
klāt Klinī bija tikai slavenākā no jaunajām kongregācijām, ku
ras dibinājās ap 1000. gadu un auga tikpat ātri, kālab reform ē
tie klosteri kļuva rosīgi reliģiskās dzīves un lūgšanu centri.
Aptuveni vienpadsmitā gadsimta vidū krietnai tiesai klosteru
bija izdevies atsvabināties no laicīgās varas kontroles, un kloste
ru dzīves reformu kustības vadoņi uzsāka runas par to, ka refor
mējama arī garīdzniecības hierarhija. Uzbrukumu galvenais mēr
ķis bija simonija, proti, baznīcas amatu pirkšana un pārdošana,
turklāt reformisti pieprasīja, lai celibātu ievērotu visu klēra pa
kāpju pārstāvji. Programma kopumā bija virzīta uz to, lai laicīgās
varas pārstāvjiem tiktu atsavinātas tiesības iecelt bīskapus, aba
tus un garīdzniekus, kā arī uz to, lai garīdzniecība kļūtu pēc
iespējas “šķīstāka” un, cik iespējams, nošķirta no itin visa pasau
līgā. Tiklīdz reformu programmu sāka atbalstīt pāvesta vara, glu
ži citu izskatu sāka iemantot visa katoliskā baznīca.
Ironiskā kārtā pret lajiem tik ļoti noskaņotajiem reformis
tiem pie varas palīdzēja tikt vācu imperators, proti, Henrijs III.
1046. gadā Henrijs ieradās Itālijā, gāza no troņa trīs itāļus, kuri
pretendēja uz pāvesta titulu, un par pāvestu pasludināja kādu
vācu reformistu no paša svītas. Henrija III solis vainagojās ar to,
ka viens pēc otra tronī kāpa pret reformām labvēlīgi noskaņoti
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pāvesti, kuri sāka laist klajā dekrētus, vērstus pret simoniju,
garīdznieku laulībām un jebkādu amoralitāti garīdzniecības ap
rindās. Turklāt šie pāvesti uzturēja spēkā savas tiesības uz pri
mātu un universālu garīgo līderu lomu, jo tādējādi vairojās viņu
autoritāte. Kā viens no reformistisko pāvestu nozīmīgākajiem
veikumiem minams tas, ka 1059- gadā tika pieņemts lēmums
par pāvesta vēlēšanām - turpmāk tiesības iecelt jaunu pāvestu
piederēja tikai un vienīgi kardināliem un iejaukties šajā lietā
vairs nevarēja nedz romiešu aristokrātija, nedz vācu imperatori.
Kopš tā laika pāvesta vēlēšanu neatkarību aizsargāja likums.
Bridis, kurā pāvesta ievēlēšanas tiesības tika piešķirtas kardinā
liem, tiklab uzskatāms par nozīmīgu pavērsienu pašas baznīcas
organizācijas attīstībā. Jau kopš desmitā gadsimta Romas pilsē
tas un tās apkaimes eparhiju bīskapi un klēriķi, tā dēvētie kardi
nāli, bija kalpojuši kā pāvestu padomnieki un administratīvie
vietnieki, tomēr 1059- gada vēlēšanu dekrēts viņu varu pirmo
reiz apstiprināja ar likuma spēku. Turpmāk “kardinālu kolēģija”
uzņēmās aizvien vairāk administratīvu pienākumu un palīdzēja
pāvesta politiku darīt daudzmaz vienotu - jo sevišķi gadījumos,
kad vairāki pontifiki viens otru nomainīja neilgā laika sprīdī. Tie
sības ievēlēt jaunu pāvestu kardināliem pieder vēl šobaltdien.
Jaunu un pašu nozīmīgāko fāzi reformu kustības vēsturē
iezīmēja pāvesta Gregora VII pontifikāts (1073 - 1085). Zināt
nieku vidū joprojām trūkst vienprātības par to, ciktāl Gregors
turpinājis savu priekšgājēju iesākto politiku un izmantojis viņu
idejas un ciktāl reformu kustībā ieviesis ko jaunu. Jādom ā, ka
reformas Gregors visnotaļ atbalstījis - viņš nepārprotami uztu
rējis spēkā priekšgājēju prasības, kas bija vērstas pret simoniju
un klēriķu laulībām. Tomēr vēsturē Gregors VII iegājis ne tikai
tāpēc, ka reformas viņš lūkoja ieviest ar neparastu dedzību (kāds
laikabiedrs pāvestu šajā sakarā pat nodēvējis par “svēto sāta
nu”), bet arī tādēļ, ka vienlaikus pāvests iedibināja pilnīgi jaunu priekšstatu par baznīcas lomu cilvēka dzīvē. Ja senāk kristie
šu ideāls bija atturība un ideālais “atlēts Kristus” līdzīgi askētis
kam mūkam tika gremdējies pasīvā apcerē, Gregors VII kristie
tībā ieviesa aktivitātes principu un uzskatīja, ka baznīca ir atbil
dīga par to, lai pasaulē tiktu iedibināta “pareiza kārtība”. Tieši
tālab pāvests no saviem padotajiem pieprasīja absolūtu paklau
sību un iespējami pilnīgu šķīstību: viens otrs no viņa opozici
onāriem pat sūkstījies, ka Gregors gribot, lai garīdznieki dzīvo
jot kā eņģeļi. Vienlīdz liela nozīme bija ari faktam, ka par sa
viem padotajiem pāvests uzskatīja ari karaļus un imperatorus,
kuriem pienācās padevīgi klausīt viņa pavēlēm un palīdzēt re
formēt un evaņģelizēt pasauli. Laicīgās varas pārstāvjiem Gre
gors atvēlēja teikšanu tīri laicīgās lietās, tomēr pieprasīja, lai
viņi bez ierunām atzīst, ka augstākā vara pieder pāvestam. Ci
tiem vārdiem sakot, Gregora priekšgājēji tika apmierinājušies

ar baznīcas un laicīgās varas līdzāspastāvēšanu, kamēr viņš pats
pār abām vēlējās iedibināt pāvesta monarhijas kundzību. Kad
pāvestam kāds iebildis, ka viņa iecere esot kas nedzirdēts, Gre
gors un viņa tiešie sekotāji allaž atteikuši: “Tas Kungs vis netika
sacījis: “Es esmu ieraža.” - Viņš sacīja: “Es esmu patiesība.”” Tā
līdz tam netika izteicies neviens pāvests, tālab iespējams, ka
derētu pievienoties dažu mūsdienu vēsturnieku apgalvojumam,
ka Gregors esot bijis “dižais, tomēr vienpatis novators”.
Kā pāvests Gregors darbojās teju revolucionārā garā. Jau
iesākumā viņš bija apņēmies laist klajā likumu pret “laju investitūru” - paražu, saskaņā ar kuru laicīgie valdnieki ceremoniāli
pasniedza klēriķiem viņu amata zīmes. Vācijas imperatoram Hen
rijam IV šis pāvesta solis nebija pieņemams, jo minētā cerem o
nija apliecināja viņa seniedibinātās tiesības iecelt un kontrolēt
baznīcas amatpersonas, bet līdz ar tās atcelšanu viņa vara ievē
rojami vājinātos. Ieilgušo ķīviņu vēsturnieki nereti dēvē par “investitūras strīdiem”, jo investitūras problēma bija tā kodols, to
mēr patiesībā tika risināts jautājums par to, kurš spēcīgāks pāvests vai imperators. Domstarpības vairojās: Henrijs IV ie
drošinājās izsmiet Gregora priekšrakstus attiecībā uz prelātu
iecelšanu amatā. Senāk pāvesti ar tamlīdzīgu nepaklausību bū
tu lūkojuši tikt galā diplomātiskā ceļā, bet Gregors, ilgi nedo
mādams, spēra vēl nepieredzētu soli, proti, izslēdza imperatoru
no baznīcas un atņēma viņam visas tiesības uz pasaulīgo varu.
Tik pārdroša rīcība visus padarīja gluži vai mēmus. Laikā no
955- līdz 1057. gadam tieši vācu imperatori bija gāzuši no troņa
piecus un iecēluši divdesmit no pavisam divdesmit pieciem pā
vestiem, un tagad pāvests uzdrīkstējās atlaist no vietas impera
toru! Jau iepriekšējā nodaļā vēstījām par to, kā 1077. gadā Hen
rijs IV zem ojās pāvesta priekšā, lai formālo atlaišanu darītu it kā
nebijušu, un tas ļaudīm lika brīnīties vēl vairāk. Pēcāk Henri
jam zināmu atbalstu un simpātijas izdevās iekarot no jauna, tā
ka sīvais vārdu karš turpinājās, un patiesībā kaujas laukā impe
ratoram pāvesta karaspēku izdevās pieveikt. 1085. gadā Gre
gors VII nomira, cietis šķietamu sakāvi, tomēr viņa sekotāji cī
ņu ar Henriju VI un vēlāk ar viņa dēlu Henriju V vēl turpināja.
Ilgajiem un sīvajiem investitūras strīdiem galu darīja tikai
Vormsas (pilsēta Vācijā) konkordāts 1122. gadā. Tika noslēgts
kompromiss: Vācijas imperatoram tika noliegts izsniegt prelātiem viņu amata reliģisko simboliku, toties valdnieks drīkstēja
pasniegt prelātam amata zīmes, kas sim bolizēja pēdējā tiesības
uz laicīgo varu, jo tādējādi imperators tika atzīts par prelāta
virsvaldnieku šajā pasaulē. Tas, kā strīds tika nokārtots, izrādī
jās daudz mazsvarīgāk nekā fakts, ka konflikts nopietni un uz
ilgu laiku iedragāja imperatoru varu, vienlaikus manāmi vairo
jot pāvestu autoritāti. Turklāt dramatiskās cīņas gaitā ap pāves
tu saliedējās garīdzniecības aprindas un ķīviņš elektrizēja arī
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nomaļus vērotāju masas. Kā ziņojis kāds aculiecinieks, “pat sie
vas vērptuvēs un amatnieki darbnīcās” neesot runājuši ne par
ko citu. Tas nozīmē, ka senāk pret ticības lietām diezgan vien
aldzīgie vai no tām pavisam norobežojušies ļaudis tagad par
ticību interesējās aizvien vairāk.
Gregora VII sekotāji un vairums divpadsmitā gadsimta pā
vestu savas pūles pilnā mērā veltīja tam, lai nodibinātos pāves
ta monarhija. Tomēr viņiem, kā likums, trūka Gregora VII straujās
dabas, un daudz lielāku vērību viņi veltīja gluži ikdienišķām,
proti, baznīcas iekšējās pārvaldes lietām. Pāvesti acīmredzot
apzinājās to, ka viņu pretenzijas uz pāvesta monarhijas kroni
daudzmaz pamatotas būtu tikai tad, ja tiktu nodrošināta stabila
valsts pārvaldes aparāta pastāvēšana, tālab viņi ķērās pie apjo
mīga likumdošanas un pārvaldes darba. Divpadsmitajā gadsim
tā pāvestu vadībā tika izstrādāti un formulēti baznīcas kanoniskie pamatlikumi, saskaņā ar kuriem baznīcas jurisdikcijā nonā
ca ne tikai lietas, kas saistījās ar garīdzniecību, bet arī laulības,
mantojuma, atraitņu un bāreņu tiesības. Daudzas no tamlīdzī
gām lietām tika ierosinātas bīskapu tiesās, tomēr pāvesti paslu
dināja, ka jebkāda atkāpšanās no likuma burta ir vienīgi viņu
kom petencē un ka galvenā apelācijas tiesa ir vienīgi pāvesta
konsistorija, kurā piedalījās pats pāvests un kardināli. Pāvesta
varai un baznīcas prestižam augot, vairojās ari to lietu un ape
lāciju skaits, kas bija izskatāmas kanonisko likumu tiesās un
pašā Romā; pēc divpadsmitā gadsimta vidus pāvesta resorā tie
su ekspertīzē tapa tik svarīga lieta, ka vairums pāvestu, senāk
bijuši ne vairāk kā mūki, pārkvalificējās par kanonisko likumu
speciālistiem. Līdztekus tam, ka auga interese par jurispruden
ci, palielinājās arī administratīvais aparāts, kuram pienācās vest
rēķinus un uzskaitīt līdzekļus. Divpadsmitā gadsimta gaitā pā
vesti pamazām iedibināja caurcaurēm birokratizētu pārvaldi, ku
rai līdzīgas tolaik nebija gandrīz nevienā no laicīgajām valstīm,
kālab pāvesta vara iemantoja aizvien vairāk līdzekļu un lielāku
autoritāti. Visbeidzot, pāvesti nostiprināja savu varu baznīcā,
iemantojot lielāku kontroli pār bīskapu ievēlēšanu amatā, un
Romā, sasaucot vispārējos koncilus, kuros pāvests izsludināja
likumus un apliecināja savu vadošo lomu.
Par spējīgāko un sekm īgāko no visiem viduslaiku pāves
tiem parasti un vienprātīgi tiek atzīts Inocentijs III (1198 - 1 2 1 6 ) ,
kurš, amatā ievēlēts 37 gadu vecumā, bija viens no gados jau
nākajiem un enerģiskākajiem vīriem, kuri jebkad sēdējuši pā
vesta krēslā. Vēl vairāk - viņš bijis atzīstams eksperts teoloģijā
un smalki pārzinājis arī kanoniskos likumus. Inocentijs zem
pāvesta kroņa vēlējās apvienot visu kristīgo pasauli un tajā ie
dibināt Gregora VII tik karsti ilgoto “pareizo kārtību”. Karaļu
un firstu tiesības pilnībā pārvaldīt laicīgo pasauli Inocentijs ne
apšaubīja, toties uzskatīja, ka var iejaukties tad, ja karalis “kritis

grēkā” un saucams pie kārtības, un tāds formulējums iejaukša
nās tiesību jēdzienu darīja visai stiepjamu. Turklāt sevi pāvests
uzskatīja par visaugstākās varas pārstāvi. Viņa paša vārdiem
runājot, “kā ikvienam cilvēkam pienākas ceļos krist Jēzus priekšā,
.. tā ikvienam klājas klausīt Viņa Palīgu (t.i.. pāvestu)”.
Izvirzītos mērķus Inocentijs raudzīja sasniegt dažādos ce
ļos. Lai pāvesta valsti apgādātu ar solīdu teritoriālu atbalsta bā
zi, pēc kādas bija tīkojuši franču karaļi, viņš lūkoja spēcīgu
varu iedibināt pāvesta teritorijās Romas apkaimē, tās saliedē
dams, kur vien iespējams, un ieviesdams efektīvu un modru
pārvaldi. Tieši tālab Inocentijs nereti tiek dēvēts par pāvesta
valsts īsteno pamatlicēju. Tomēr dažas pilsētas visiem spēkiem
raudzīja saglabāt savu neatkarību, un pāvestam Itālijas teritorijā
ne tuvu neizdevās ieviest tik spēcīgu varu, kādu Ildefransā bija
iedibinājuši Francijas karaļi. Citu ieceru īstenošanā Inocentijam
veicās daudz labāk. Viņš uzstājīgi iejaucās Vācijas politikā un
galu galā panāca, ka tur par imperatoru kļuva paša izraudzītais
kandidāts, proti. Hohenštofenu Fridrihs II. Par sliktu uzvedību
precību lietās Inocentijs sauca pie kārtības franču karali Filipu
Augustu un Anglijas Džonu piespieda par Kenterberijas arhi
bīskapu apstiprināt karalim pašam nevēlamu kandidātu. Lai de
monstrētu savu pārākumu un tiklab gūtu zināmus ienākumus,
Inocentijs panāca to, ka Džons visu Angliju pāvestam piešķīra
kā feodu, un līdzīgā kārtā par saviem feodiem pārvērta ari Aragonu, Sicīliju un Ungāriju. Kad Dienvidfrancijā izcēlās albigiešu ķecerības draudi (par tiem sīkāk m nāsim turpmāk), pāvests
nekavējoties izsludināja krusta karu un likvidēja tos ar spēka
palīdzību. Tāpat Inocentijs pirmo reizi ar ienākuma nodokli
aplika garīdzniekus, tādējādi sagādādams līdzekļus krusta ka
ragājienam uz Svēto zemi. Par dižāko Inocentija sasniegumu
ticības jomā uzskatāms Ceturtais Laterāna koncils, kurš Romā
tika sasaukts 1215. gadā. Tajā tika definētas kristietības galve
nās dogmas, un pāvesta augstākā vara kristīgajā pasaulē tika
apliecināta tik skaidri kā vēl nekad. Tagad pāvests bija karaļu
kungs un pilnīgi netraucēti pārvaldīja visu katolisko baznīcu.
Nav šaubu, ka Inocentija laikā pāvesta monarhija atradās
pašā zenītā, tomēr jau tolaik bija manāmas pazīmes, ka pāvesta
valsts varenība nebūs mūžīga. Pats Inocentijs bija spējīgs vien
laikus pārvaldīt pāvesta monarhiju un m eklēt aizvien jaunus
ienākumu avotus, sava amata cienījam o oreolu ar to it kā neap
traipot. Taču viņa sekotājiem un politikas turpinātājiem Inocentija autoritātes trūka, un tādējādi viņi aizvien vairāk sāka
līdzināties tīri pasaulīgiem, ar alkatību apsēstiem valdniekiem.
Vēl vairāk - pāvesta valsts robežojās ar Sicīlijas karalisti, un
Inocentija pēcteči ātri vien sanaidojās ar kaimiņu karali, kurš
nebija neviens cits kā Inocentija favorīts Fridrihs II. Inocentijs
Fridrihu gan tika pabalstījis, tomēr diezin vai spēja iedomāties,
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ka pēc kāda laika viņa aizbildināmais kļūs pāvesta varas sīvs
pretinieks.
Iesākumā šīs un vēl citas problēmas bija tikai nojaušamas.
Trīspadsmitā gadsimta pāvestu vara joprojām auga augumā, un
arī darbs pie baznīcas centralizācijas turpinājās. Pakāpeniski
pāvesti piesavinājās tiesības izvirzīt savus kandidātus baznīcas
amatiem visās klēra pakāpēs, kā arī iemantoja tiesības kontro
lēt mācību saturu un izglītošanas procesu Parīzes universitātē.
Tomēr vienlaikus pāvesti iesaistījās ieilgušās politiskās cīņās,
kālab laicīgo varu galu galā zaudēja. Minētās cīņas iesākās ar
to, ka pāvesti lūkoja sakaut Fridrihu II. Zināmā mērā tādi cen
tieni bija uzskatāmi par pašaizsardzību, jo Fridrihs apdraudēja
pāvesta varu Centrālitālijā, taču pāvesti pārcentās: tā vietā, lai
Fridrihu vienkārši izslēgtu no baznīcas un no troņa gāztu, viņi
izsludināja pret ienaidnieku krusta karu - pirmoreiz krusta karš
tika uzsākts klaji politisku iemeslu dēļ.
Pēc Fridriha nāves 1250. gadā vesela virkne pāvestu pieļāva
vēl lielāku kļūdu, jo krusta karu turpināja pret imperatora man
tiniekiem - tā dēvēto “odžu dzimumu”. Lai krusta karu īsteno
tu, pāvesti aizvien centīgāk pievērsās līdzekļu vākšanai un par
savu sabiedroto un militāro priekšstāvi izraudzījās vienu no Fran
cijas karaļnama prinčiem - Anžū Kārli. Tomēr pēdējais pāves
tiem palīdzēja tikai tīri politisku, turklāt savtīgu apsvērumu dēļ,
jo bija iekārojis Sicīlijas karalisti. 1268. gadā Kārlis patiesi sakā
va Fridriha II pēdējos vīriešu kārtas mantiniekus un Sicīliju ie
karoja, tomēr pēc tam aplika valsti ar tik smagiem nodokļiem,
ka sicīlieši 1282. gadā sarīkoja dumpi, proti, slaveno “Sicīliešu
vakarēdienu”, un troni piedāvāja Aragonas karalim, kurš bija
apprecējis Fridriha II mazmeitu. Tā Itālijas arēnā iznāca Arago
nas karalis un bijušo Fridriha karalisti grasījās atkarot. Lai stātos
viņam ceļā, Anžū Kārlis un tobrīdējais pāvests pierunāja Franci
jas karali Filipu III (1270 - 1285) uzsākt krusta karu pret Aragonu. Krusta karš beidzās ar pilnīgu neveiksmi, un Filips III tajā
zaudēja dzīvību. Ņemot vērā visu iepriekšminēto, Filipa dēls,
Filips IV, Francijas līdzšinējo, proti, pāvesta atbalstīšanas politi
ku izlēma kardināli mainīt. Tobrīd Francija jau bija pietiekami
spēcīga, un šis lēmums izrādījās liktenīgs. Vēl vairāk - tagad,
kad krusta kari bija beigušies un nevajadzīga kļuva līdzekļu
vākšana svētajiem karagājieniem, pāvesta prestižs krietni vien
mazinājās. Noslēguma aina tika izspēlēta jau nākamā gadsimta
sākumā.
Pāvesta varas īslaicīgās varenības gals īsti melodramatiskā
kārtā pienāca Bonifācija VIII valdīšanas laikā (1294 - 1303).
Lielu daļu likstu Bonifācijam bija sarūpējuši viņa priekšgājēji.
Nepārvaramākais šķērslis izrādījās fakts, ka nacionālo monarhi
ju pavalstnieki pret savu valsti izjuta nesalīdzināmi lielāku loja
litāti nekā pret pāvestu, jo karaļu vara bija nemitīgi augusi, sa-

vukāit pāvesta autoritāte - manāmi kritusies. Turklāt nelaimīgā
kārtā sagadījās tā, ka Bonifācija tiešais priekšgājējs bija īpaši
dievbijīgs, tomēr nepraša pāvests, kurš no amata atteicās jau
pēc gada. Bonifācijam dievbijības (lasi - pazem ības) gara nebi
ja nemaz, un spilgtā kontrasta dēļ daudzi no kristiešiem jutās
noskaņoti pret viņu. Viens otrs pat nāca klajā ar visai nekorek
tu apgalvojumu, ka Bonifācijs savu priekšgājēju no amata at
teikties esot pierunājis un neilgi pēc tam to noslepkavojis. B o
nifācijs valdīja pārliecinoši un 1300. gadā Romā vadīja pirmās
pāvesta “jubilejas” svinības, tādējādi neapšaubāmi, tomēr, kā
liecināja turpmākie notikumi, visai tukši demonstrēdams pā
vesta varenību.
Bonifācija lielākā neveiksme bija strīdi ar Anglijas un Fran
cijas karaļiem. Pirmais saistījās ar nodokļiem , ar ko garīdznie
Divi liktenīgie stridi:
kus tika aplicis vēl Inocentijs III. taču Inocentijs nodokļu ievāk
(1) garīdzniecības
šanu motivēja ar nepieciešamību finansēt krusta karus un ievā
nodokļi
cis tos tika pats, bet trīspadsmitā gadsimta gaitā garīdzniekus ar
nodokļiem aplikt un tos iekasēt sāka Anglijas un Francijas ka
raļi - ar ieganstu, ka savāktie līdzekļi tiks izmantoti krusta kara
gājienos uz Svēto zemi, ko pāvests rīkos turpmāk, vai arī pā
vesta krusta karos pret Hohenštofeniem. Tad, gadsimta beigās,
karaļi garīdzniekus sāka aplikt vēl paši ar savu kara nodokli,
šoreiz nesniedzot nekādus paskaidrojumus. Bonifācijs pašsapro
tamā kārtā pret to mēģināja vērsties, tomēr drīz vien atklāja, ka
zaudējis gan angļu, gan arī franču garīdzniecības atbalstu, un
tad, kad karaļi sāka izrādīt zināmu pretestību, pāvestam nācās
piekāpties.
Otrreiz Bonifācijs sastrīdējās ar Francijas karali vienu pašu.
Strīds izcēlās tāpēc, ka Filips IV par nodevību grasījās tiesāt
kādu franču bīskapu. Tāpat kā senākajā cīniņā starp Gregoru
(2) strīds a r Francijas
VII un Vācijas Henriju IV, patiesībā pāvests bija sadomājis m ē
karali
roties spēkiem ar laicīgo varu, tomēr šoreiz piedzīvoja neapstrī
damu sakāvi. Tāpat kā iepriekšējā reizē, tika sarīkota sīva pro
pagandas kampaņa, bet tagad pāvestā gandrīz neviens neklau
sījās. Karalis no savas puses Bonifāciju apkrāva ar absurdām
apsūdzībām ķecerībā un saviem rokaspuišiem deva pavēli pā
vestu apcietināt, lai viņa lietu varētu izskatīt tiesā. 1303- gadā
pāvesta Anaņi rezidencē vairāk nekā sešdesmit gadus vecais
Bonifācijs tika sagūstīts un cieta pazemojumu, līdz pēdīgi viņu
atsvabināja vietējie pilsoņi. Pārdzīvojumi vecajam vīram bija at
ņēmuši pēdējos spēkus, un nepagāja ne mēnesis, kad Bonifā
cijs jau gulēja kapā. N ekavējoties izplatījās teiciens, ka pā
vesta tronī viņš esot ielavījies kā lapsa, valdījis kā lauva, bet
nomiris kā suns.
Pēc Bonifācija VIII nāves pāvesti patiesībā pārvērtās par Fran
cijas laicīgā valdnieka bandiniekiem un tādi palika teju visu
četrpadsmito gadsimtu. Tomēr tam, ka attīstītajos viduslaikos
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pāvesta monarhija nodibinājās un piedzīvoja uzplaukumu, dau
dzējādā ziņā bija ari pozitīva ietekme, kas saglabājās visa šī
perioda gaitā. Pirmkārt, pāvesta internacionālā baznīcas pār
valde ciešāku darīja saskarsmi starp tautām un viendabību pie
šķīra ticības praksei. Otrkārt, pāvestu izstrādātie kanoniskie li
kumi vairoja cieņu un bijību pret likumu kā tādu un nereti ar
aizstāvību nodrošināja sabiedrības neaizsargātākos locekļus, tā
dus kā atraitnes vai bāreņi. Zināmi panākumi tika gūti arī m ēģi
nājumos likvidēt tirgošanos ar baznīcas amatiem un noturīgāku
darīt garīdznieku morālo stāju. Pateicoties tam, ka amatos ga
rīdznieki tika nozīmēti centralizēti, amatam biežāk tika piem ek
lēts atbilstošākais kandidāts, nevis tāds, kuram vietu izgādājuši
apkaimē ietekmīgi radi. Skaidrs, ka korupcija pastāvēja arī pā
vesta galmā, tomēr iesīkstējuša lokālisma laikmetā nepārvērtē
jama nozīme bija faktam, ka pāvesta vara iemiesoja internaci
onālisma principu. Visbeidzot, kā redzēsim vēlāk, pāvesta m o
narhijas uzplaukums no jauna atmodināja tautas reliģiskās jūtas
un kalpoja kā balsts izglītības un zinātnes atdzimšanai.

2. KRUSTA KARI

Krusta karu kustības
divējādā daba

Pirmā krusta kara
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Krusta karu kustības rašanās un gals bija cieši saistīts ar
pāvesta monarhijas likteni attīstītajos viduslaikos. Pirmo krusta
karu uzsāka pāvesta valsts, un tā veiksmīgais iznākums nozī
mēja to, ka izcilu uzvaru izcīnījis ari pats pāvests. Savukārt vē
lākais krusta karu kustības pagrimums izrādījās viens no pāves
ta laicīgās varas vājināšanās iemesliem. Tādējādi krusta kari ar
vienlīdz lielām tiesībām uzskatāmi gan par pāvesta valsts vēstu
res, gan reliģijas vēstures sastāvdaļu. Turklāt nedrīkstam pie
mirst, ka līdz ar krusta kariem aizsākusies arī Rietumu pasaules
koloniālisma politikas vēsture.
Pirmais krusta karš tika uzsākts 1095. gadā, jo palīdzību
lūdza Bizantijas imperators Aleksijs Komnēns. Aleksijs cerēja
atkarot Bizantijas teritorijas Mazāzijā, ko pirms neilga laika savā
ziņā bija pārņēmuši turki. Rietumu algotņus kā papildspēku
Aleksijs bija izmantojis arī pirms tam, tāpēc viņš vērsās pie pā
vesta ar lūgumu pēc militāra atbalsta. Tomēr nepagāja necik
ilgs laiks, un imperators atskārta - jādomā, juzdamies patiesi
pārsteigts, - ka dabūjis nevis vienkāršu atbalstu, bet gan veselu
krusta karu. Citiem vārdiem, tā vietā, lai uz Mazāziju aizsūtītu
algotņu vadu, Rietumi ceļam saposa milzīgu brīvprātīgo kara
spēku, kurš grasījās no musulmaņiem atkarot Jeruzalem i. Aleksija palīgā saucienu krusta karā pārvērst sadomāja pāvests, tā
pēc derētu aplūkot iemeslus, kas pēdējo uz to varēja mudināt.
1095. gadā pāvesta tronī sēdēja Urbāns II, neparasti spējīgs
Gregora VII skolnieks. Pirmo krusta karu Urbāns nepārprotami
izsludināja tāpēc, ka tāda iecere pilnā mērā atbilda Gregora
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piekoptajai politikai. Ari tas, ka Urbāns uzņēmās aizbildniecību
pār kristīgo karu, bija īsti Gregora garā. Agrīnie kristieši bija
pacifisti: piemēram, ceturtajā gadsimtā vispārēju cieņu baudīja
svētais Mārtiņš, kurš pēc tam, kad bija pievērsies kristietībai,
meta pie malas karavīra gaitas, paziņodams: “Esmu Kristus ka
reivis; es nevaru cīnīties.” Latīņu tēvi, sv. Augustīns un sv. Gre
gors, bija izstrādājuši teorijas par to, ka kristīgs karš ir attaisno
jams, taču praksē tās tika pielietotas tikai vienpadsmitajā gad
simtā, kad triumfu piedzīvoja gregoriāņu kustība. Ar pāvesta
atbalstu Gregors VII tika nodrošinājis normaņus, vēl pirms par
pāvestu bija kļuvis pats, un pēc tam līdz ar saviem vēlākajiem
domubiedriem svētīja kristiešus, kuri devās karagājienos uz Spā
niju pret musulmaņiem, uz Itāliju pret grieķiem un uz Vācijas
austrumiem pret slāviem. Visas minētās kampaņas Gregors VII
un viņa sekotāji uzskatīja par soli pretim “pareizajai kārtībai”,
kas iedibināma zemes virsū.

Gregoriāņu teorija
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Urbāna II apsvērumi
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Iedams Gregora VII pēdās, Urbāns II ar dižo krusta karagā
jienu uz Svēto zemi būtu varējis cerēt uz, mazākais, četru mēr
ķu īstenošanu. Pirmkārt, pie vietas būtu nolikta grieķu pareizti
cīgā baznīca. Nosūtījis uz Austrumiem varenu armiju brīvprātī
go, Urbāns būtu bizantiešiem pierādījis Rietumu spēku, un ie
spējam s, ka turienieši būtu ar mieru atzīt Romas pārākumu. Ja
tas būtu izdevies, tad gregoriāņu iecerētā pāvesta monarhijas
programma būtu vainagojusies ar patiesām sekmēm. Otrkārt,
pāvests vēlējās sagādāt galvassāpes savam niknākajam ienaid
niekam - Vācijas imperatoram. 1095. gadā Henrijs IV bija ie
mantojis tādu militāru varenību, ka Urbānam no Itālijas nācās
bēgt uz Franciju. Uz krusta karu tika aicināti visi rietumnieki,
izņemot vāciešus, - jādomā, Urbāns cerēja, ka imperators tādē
jādi izskatīsies kā aprobežots un nekristīgs varmāka, savukārt
viņš pats - kā pilntiesīgs Rietumu pasaules garīgais vadonis.
Treškārt, ievērojamu daļu kaujinieciski noskaņotu vīru aizsūtī
dams uz tālām zemēm, Urbāns manāmi veicināja mieru kristī
gās pasaules robežās. Pirms tam zināmu “miera kustību” tika
veicinājusi Francijas vietējā baznīca, kura noliedza uzbruku
mus civiliem iedzīvotājiem ( “Dieva miers”) un tad aizliedza mi
litāras sadursmes noteiktās svētās dienās ( “Dieva pamiers”). īsi
pirms Pirmā krusta kara izsludināšanas Urbāns nāca klajā ar vēl
nebijušu paziņojumu, līdz ar to oficiāli atbalstīdams šo miera
kustību un tās vēršanos plašumā. Krusta karš neapšaubāmi bija
saistīts ar nepieciešamību iedibināt mieru: patiesībā Urbāns n e
valdāmajiem karstgalvjiem ar to pie sirds lika sekojošo - ja jau
gribat kauties, tad dariet to aizjūras zemēs un par labu kristīga
jai ticībai. Visbeidzot, pietiekoši iedvesmojošs bija pats karagā
jiena mērķis, proti, Jeruzalem e, kura tika uzskatīta par pasaules
centru un kristīgās ticības dižāko svētvietu. Nevarēja būt ne
m azāko šaubu par to, ka svētceļojumiem uz Jeruzalem i jānorit
netraucēti un ka pašai pilsētai jāatrodas kristiešu pārziņā. Tieši
tādai acīmredzot pienācās būt “pareizajai kārtībai” zemes virsū.
Krusta karu Urbāns izsludināja 1095. gada baznīcas konci
lā, kurš tika sasaukts Francijā, Klermontas pilsētā, un paziņo
jums izraisīja tādu entuziasmu, uz kādu pāvests, iespējams, pat
netika cerējis. Viņa runu vairākkārt pārtrauca balsis no pūļa:
“Tā ir Dieva griba!”, un nepagāja necik ilgs laiks, kad daudzi
prom ceļam uz Austrumiem jau bija gatavi. Kad sagatavošanās
darbi bija galā, izrādījās, ka galvenā krustnešu armija ir apm ē
ram simt tūkstoš viru liela - tiem laikiem tāds skaits bija patie
šām milzīgs. Tūliņ jāvaicā, kāpēc Urbāna aicinājums guva tik
lielu atsaucību? Skaidrs, ka iemesli meklējami kā ekonom ikā, tā
arī politikā. Daudzi no trūcīgākajiem krusta kara dalībniekiem
nāca no apgabaliem, kuri ap 1095- gadu jau cieta no pārapdzī
votības: jādomā, šie krustneši cerēja, ka Austrumos viņus sagai
da labāks liktenis nekā blīvi apdzīvotajā dzimtenē. Savukārt

turīgākie muižnieki aizvien manāmāk izjuta politiskā stāvokļa
stabilizēšanos un to, ka arvien plašāk ieviesās majorāts (man
tošanas kārtība, kad īpašumu nedalītu manto vecākais no vīrie
šu kārtas mantiniekiem). Senāk jaunākie dēli varēja cerēt, ka
turībā iedzīvosies iekšzemes karos vai mantos vismaz nelielu
tiesu tēva zemes, bet tagad bērnu dzima arvien vairāk, tie dzī
voja arvien ilgāku mūžu, ierobežotas tika militāras sadursmes,
un tēva zemi mantoja tikai vecākais dēls. Skaidrs, ka ceļojums
uz Austrumiem salīdzinājumā ar kvernēšanu mājās likās nesalī
dzināmi vilinošāka perspektīva.
Tomēr pirmajā krusta karā vīri devās galvenokārt reliģisku
apsvērumu dēļ. Diez vai kāds no krustnešiem vadījās no kaila
aprēķina vien, jo to, ka jaunas zem es patiešām tiks iekarotas,
tobrīd neviens droši nezināja. Nudien, jebkāds racionāls aprē
ķins labākajā gadījumā varēja solīt ekonom iski neizdevīgu at
pakaļceļu vai, visticamāk, nāvi musulmaņu gūstā. Toties kris
tieša dvēselei ceļojum s garantēja neizmērojamu mierinājumu.
Svētceļojums kā grēku izpirkšanas veids kristiešu vidū bija ār
kārtīgi iecienīts jau gadsimtiem ilgi, turklāt par pašu svētāko un
iedarbīgāko tika uzskatīts tieši ceļojum s uz Jeruzalem i. Nebija
šaubu, ka tas, kurš ar ieročiem rokā dosies svētceļojumā uz
Jeruzalem i, lai palīdzētu atkarot dižāko no visām kristiešu svēt
vietām, tiktu atalgots ar vislielāko no visām balvām. Lai šajā
lietā ieviestu pilnīgu skaidrību, Urbāns II Klermontā apsolīja,
ka krustneši tiks atsvabināti no visiem baznīcas uzliktajiem so
diem. Neilgi pēc tam viens otrs krusta kara sludinātājs spēra vēl
soli tālāk, proti, bez Urbāna ziņas apsolīja krustnešiem to, kas
vēlāk tapa pazīstama kā pilnīga grēku atlaišana jeb p iln ā indulgence. Tā bija garantija, ka ikviens krusta kara dalībnieks tiks
Svētā Gara ordenis pošas krusta kara gaitās
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krustneši kā bruņoti
svētceļnieki

Krustneši ielenc Jeruzalem i

Krustnešu nežēlība

atbrīvots no pēcnāves soda šķīstītavā un tad, ja šajā karā kritīs,
aizceļos taisnā ceļā uz Paradīzi. Pilnā indulgence neapšaubāmi
bija ārkārtējs piedāvājums, un tādu izdevību izmantot vēlējās
milzum daudzi. Kad nākamie krustneši sapulcējās vienkopus,
sludinātāji ņēmās viņos uzkurināt reliģisku kaismi, kas robežo
jās ar masveida histēriju. Pamazām krustneši iemantoja pārlie
cību, ka ir izredzēti tam, lai atbrīvotu pasauli no neticīgajiem.
No tā izrietēja ari visai bēdīgas sekas, proti, vēl pirms došanās
ceļā uz Austrumiem viņi sāka slepkavot Eiropas jūdus - tā bija
rietumnieku antisemītisma pirmā un īsti negantā lēkme.
Neraugoties uz pretinieka lielo pārspēku, pirmais krusta karš
vainagojās ar spožām sekmēm. 1098. gadā krustneši ieņēma
Antiohu un līdz ar to ari lielāko dalu Sīrijas; 1099- gadā viņu
rokās krita Jeruzalem e. Kara sekmīgo iznākumu lielākoties no
teica fakts, ka tieši tobrīd islamticīgos pretiniekus bija piem ek
lējusi iekšēja rakstura šķelšanās, turklāt neaptēsto un mežonīgo
rietumnieku svešādais izskats musulmaņus iedzina galīgā apju
kumā. Jau ar pirmajiem soļiem, ko krustneši spēra uz Svētās
zemes, viņi izturējās kā īsti imperiālisti. Iekarojuši jaunu terito
riju, viņi pasludināja to par savu īpašumu un jaunieguvumu
sadalīja četrās atsevišķās valstīs, turklāt ļāvās nemitīgām niknu
ma lēkmēm. Ieņēmuši Antiohu, krustneši turienes turkus nevis

saņēma gūstā, bet visus kā vienu nogalēja. Arī iegājuši Jeruza
lemē, viņi par Kristus pacifistiskajiem norādījumiem nelikās ne
zinis un vienā mierā nonāvēja visus pilsētas islamticīgos iedzī
votājus. Daži no krustnešiem kopīgi sacerētā vēstulē mājinie
kiem lielījušies, ka “Solom ona Lievenēs un viņa templī mūsējo
zirgi līdz ceļiem brida saracēņu asinīs”. Tie krustneši, kuri Svē
tajā zemē apmetās uz palikšanu, ar laiku kļuva civilizētāki un
iecietīgāki, tomēr aizvien jaunie bruņoto svētceļnieku pulki,
kas plūda turp no Rietumiem, joprojām izturējās tikpat zvērīgi.
Turklāt, arī Svētajā zemē apmetušies, krustneši vietējo vidū īsti
neiekļāvās, bet norobežojās un pašā islama pasaules sirdī dzī
voja kā svešzemnieki.
Jauniedibinātās kristiešu valstis bija tikai šaura mazapdzīvo
tu koloniju josla gar Sīrijas un Palestīnas piekrasti, tāpēc musul
maņi to atkarot varēja itin viegli - tas bija ne vairāk kā laika
jautājums. 1144. gadā krita valstiņa, kas atradās pašos kristiešu
teritorijas ziemeļos. Lai zaudēto atgūtu, tika sarīkots otrais krus
ta karš. Kristiešu karotāji uz Austrumiem devās Francijas karaļa
un Vācijas imperatora vadībā, taču viņiem trūka vienotības, lai
izcīnītu kaut cik vērā ņemamas uzvaras. Drīz pēc tam vietējās
musulmaņu zemes apvienoja sultāns Saladins, kura rokās to
brīd atradās Ēģipte, un 1187. gadā krita arī Jeruzalem e. Rietumi
no jauna sūtīja karaspēku, kuram visu vajadzēja vērst par labu:
tas bija jau trešais krusta karagājiens, kura priekšgalā stāvēja
Vācijas imperators Fridrihs Barbarosa, Francijas karalis Filips
Augusts un Anglijas karalis Ričards Lauvassirds. Tomēr, nerau
goties uz tik smalko sabiedrību, krustnešiem karošana nevei
cās - galvenokārt tāpēc, ka vadoņi atkal ķildojās savā starpā.
Kad pāvesta krēslā sēdās Inocentijs III, viņa karstākā vēlēšanās
bija tā, lai Jeruzalem e tiktu atkarota. Lai to īstenotu, viņš izslu
dināja ceturto krusta karu, taču tas no vienotās kristīgās pasau
les viedokļa izrādījās vēl nebijusi un pilnīga izgāšanās. Pāvests
nespēja izsekot līdzi karaspēka pārvietošanās virzienam, un
krustneši 1204. gadā ieņēma pareizticīgo kristiešu Konstantinopoli, nevis Svēto zemi. Kā jau minēts, tas izrādījās pēdējais trie
ciens Bizantijas impērijai un pavēra ceļu uz Austrumeiropu
osmaniem - turkiem. Ceturto Laterāna koncilu 1215. gadā Inocentijs sasauca daļēji tāpēc, lai sagatavotu vēl vienu krusta ka
ragājienu, kura vadīšanu ciešāk varētu uzraudzīt pats pāvests.
Piektais krusta karš iesākās uz jūras - kristieši lūkoja ieņemt
Ēģipti, lai satricinātu musulmaņu varas pašus pamatus, tomēr
visai daudzsološam iesākumam no jauna sekoja neveiksme. Sek
mīgs izrādījās tikai sestais krusta karagājiens, kuru no 1228. līdz
1229. gadam vadīja imperators Fridrihs II, tomēr to nebūt neno
drošināja militārs pārākums. Fridrihs, kurš prata arābu valodu
un bez sevišķām grūtībām varēja sazināties ar Ēģiptes sultānu,
krustnešus cīņā nemaz neveda - viņš izmanīgu sarunu ceļā
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panāca, ka starp abām pusēm tika noslēgts līgums, proti, kris
tiešiem tika atvēlēta Jeruzalem e un šaurs koridors, pa kuru ie
spējams turp nokļūt. Tādējādi tur, kur ar ieročiem panākt neko
nebija iespējams, spožu uzvaru svinēja diplomātija. Tomēr kris
tieši savu guvumu nespēja nosargāt, 1244. gadā Jeruzalem i zau
dēja atkal, un Rietumu pasaule to atguva tikai 1917. gadā. Pašlaik
no kristiešu “valstīm” pāri palicis tikai neliels anklāvs ap Palestīnas pilsētu Akru.
Brīdī, kad Fridrihs II vadīja sarunas par Jeruzalem es atdabū
šanu, pāvests viņu bija izslēdzis no baznīcas, un tā, iegājis pil
sētā, imperators bija spiests Tā Kunga Kapa baznīcā sevi pašro
cīgi kronēt par Jeruzalem es karali, kas norāda uz to, ka tobrīd
pāvestam vairāk rūpēja nevis Svētās zemes atkarošana, bet gan
paša politikas īstenošana Eiropā. Uzvara Pirmajā krusta karā
pāvesta monarhijas prestižu un varenību bija krietni vairojusi,
tomēr sekojošās neveiksm es aizvien vairāk lika domāt par to,
vai pāvests maz spējīgs vienot Rietumus cīņā par kādu cēlāku
mērķi. Krusta karš pret albiģiešiem, ko Inocentijs III sarīkoja
1208. gadā, tādā ziņā izrādījās visai liktenīgs, jo iedibinājās uz
skats, ka ticīgais savu dvēseli var pestīt arī krusta karā tepat
Eiropā, - nebūt nav jādodas nesalīdzināmi tālākajā un bīstamā
kajā ceļā prom uz Austrumiem. Tomēr pāvesta garīgo autoritāti
albiģiešu krusta karš nesašķobīja, jo albiģiešu ķecerība (tā sī
kāk tiks iztirzāta vēlāk) neapšaubāmi apdraudēja katolisko baz
nīcu. Bet tad, kad krusta karu pāvests izsludināja pret Fridrihu
II un viņa mantiniekiem, krusta kara ideāli uz politikas altāra
bija nolikti pilnīgi un galīgi.

Ševaljē cietoksnis. Lielis
ki saglabājies cietoksnis
Sīrijas ziem eļos - vidus
laiku krustnešu pils

Tieši tad starp krusta karu kustības norietu un pāvesta m o
narhijas pagrimumu iedibinājās visciešākais sakars. Krustnešiem,
kas piedalījās krusta karos pret Fridrihu un viņa mantiniekiem,
kā arī vēlāk pret Aragonas karali, pāvesti piedāvāja tādu pat
visu grēku atlaišanu, uz kādu tiesības oficiāli pienācās tiem,
kas bija gājuši cīņā pret musulmaņiem. Vēl jo ļaunāk - pilno
indulgenci varēja dabūt ikviens, kurš pietiekoši lielu naudas
Krusta karu kustības
summu ziedoja krusta kara vajadzībām. Indulgences vērtība li
noriets un a r to
saistītā pāvesta varas
kumsakarīgā kārtā kritās. 1291. gadā, tā arī nesagaidīdami palī
vājināšanās
dzību no Rietumiem, krita arī pēdējie kristiešu priekšposteņi
Svētajā zem ē - pāvests tobrīd pūlējās saglābt stāvokli Aragonā,
kur krustnešiem pagalam neveicās. 1300. gadā, pāvesta Bonifācija VIII sarīkotajā jubilejā, pilnā indulgence tika apsolīta ikvie
nam, kurš dosies svētceļojum ā uz Romu, proti, it kā tika atzīts,
ka turpmāk kristiešu svētceļojum a galvenais mērķis būs Mūžī
gā pilsēta un nevis Svētā zeme. Trīs gadus vēlāk Bonifācijs varu
zaudēja. Iemeslu tam bija daudz, bet viens no tādiem neapšau
bāmi bija fakts, ka neizdarība un krusta karos piedzīvotās ne
veiksmes bija neglābjami sapostījušas pāvesta prestižu.
Ideja rīkot krusta karagājienus bija palīdzējusi pāvesta m o
narhijai uzplaukt, un tieši tāpat tā pāvesta monarhijai palīdzēja
iet bojā. Jājautā, vai krusta kariem bija arī kāda cita praktiska
Krusta ka m pozitīvie
aspekti
nozīme? No vienas puses, jāatzīst, ka teju neiespējam ā uzvara
Pirmajā krusta karā lielā mērā cēla viduslaiku eiropiešu pašap
ziņu. Gadsimtiem ilgi Rietumeiropa bija mitusi islama pasaules
ēnā, bet tagad rietumnieku karaspēks bija spējis aizsolot līdz
islama pasaules pašam viducim un kāroto balvu paņemt it kā
kailām rokām. Pateicoties tik dramatiskajai uzvarai, divpadsmi
tais gadsimts vēsturē iegājis kā pāri malām kūsājoša dzīvesprie
ka un optimisma pilns laikmets. Rietumu kristiešiem patiesi va
rēja šķist, ka viņu pusē nostājies pats Dievs un tagad iespējams
īstenot gandrīz pilnīgi visu. Krusta kari paplašināja arī rietum
nieku garīgo apvārsni. Daži rietumnieki Svētajā zemē pat papū
lējās apgūt arābu valodu, kā arī savās interesēs izmantot no
teiktus musulmaņu institūtus vai idejas (auglīgākā kultūras ap
maiņa starp kristiešiem un musulmaņiem noritēja Spānijā un
Sicīlijā), tomēr arī tie krustneši, kas mēroja garu ceļu cauri sve
šām zemēm, mājās atgriezās ar nenovērtējamu garīgu bagāžu.
Krusta kari arī veicināja interesi par senāk nepazīstamajām greznumprecēm un ar bagātīgu sižetu klāstu apgādāja mutvārdu
folkloru un literatūru.
No ekonom ikas viedokļa raugoties, uzvara Pirmajā krusta
karā uz Vidusjūras austrumu reģionu pavēra ceļu Rietumu
tirdzniecībai. Šajā apgabalā ar sevišķu rosību izcēlās Itālijas pil
Tirdzniecība un nodokļi
sētas Venēcija un Dženova, tādējādi veicinādamas labklājības
līmeņa paaugstināšanos visā Rietumu pasaulē. Tā kā radās ne
pieciešam ība slēgt finansiālus darījumus ar ģeogrāfiski visai

Negatīvie aspekti

attāliem partneriem, praksē tika izmēģinātas pirmās banku ope
rācijas. Ja runājam par politiku, tad garīdzniecības aplikšana ar
krusta karu vajadzībām domāto nodokli izrādījās ne vien priekš
rocība, ko sev par labu nekavējās izmantot Rietumu m onarhi
jas, bet veicināja arīdzan nodokļu politikas attīstību nacionālo
valstu robežās. Vēl vairāk - naudas un materiālo līdzekļu vāk
šana karaļa krusta kara gaitu finansēšanai, organizēta valsts m ē
rogā, bija vērā ņemams stimuls topošo nacionālo valstu admi
nistratīvā aparāta attīstībai.
Tomēr krusta karu bilancē nebija tikai plusi vien - diezgan
daudz vietas pienāktos atvēlēt arī mīnusiem. Nekādi nav attais
nojama krustnešu m ežonība un zvērība, kas tika vērsta pret
pašmāju jūdiem un svešzemju musulmaņiem. Kā jau minēts 12.
nodaļā, krusta karagājienu dēļ krietni vien pasliktinājās rietum
nieku attiecības ar Bizantijas impēriju, un krusta kari šai valstij
deva izšķirošo triecienu, kura sekas izrādījās visai bēdīgas. Tur
klāt rietumnieku koloniālisms Svētajā zemē aizsāka ilgo koloniālisma politikas vēsturi, kura noslēgusies nav vēl šobaltdien.

3. RELIĢ ISK O JŪ T U PACĒLUMS

Reliģisko jūtu atmoda

Gregoriāņu reformu
kustības ietekme uz
reliģisko jūtu atmodu

Pirmais krusta karš nekādā ziņā nebūtu vainagojies sek
mēm, ja rietumniekiem trūktu intereses par ticības lietām. Jau
pati reliģiskā entuziasma atmoda vien bija ievērības cienīga pa
rādība. Ja Pirmais krusta karš būtu bijis izsludināts piecdesmit
gadus agrāk, tad krustnešos labākajā gadījumā būtu pieteiku
sies maza saujiņa ļaužu. Taču vienpadsmitā gadsimta reformu
kustība un Gregora VII pontifikāts visplašākajās sabiedrības ap
rindās izraisīja reliģiskās intereses atdzimšanu. Turpmākajam
attīstīto viduslaiku periodam vislielākajā mērā bija raksturīgs
ārkārtējs reliģisko jūtu pacēlums.
Reformatori un Gregors VII eiropiešu ticības jūtu atmodu
veicināja divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ar krietni labām sekmēm
vainagojās baznīcas attīrīšanas kampaņa: tagad laji varēja ga
rīdzniekus pamatoti cienīt, un aizvien vairāk ļaužu juta aicinā
jumu veltīt sevi garīdznieka misijai. Kā vēstī ziņas no drošiem
avotiem, Anglijā 1200. gadā mūku ordeņos iestājušies desmit
reiz vairāk cilvēku nekā 1066. gadā, bet jādomā, ka audzis tika
arī garīdznieku skaits. Otrkārt, interesi par ticību veicināja paša
Gregora VII piekoptā politika, proti, viņš nepārprotami un skaidri
aicinājis ticīgos uz to, lai tieši viņi savus mācītājus sauc pie
kārtības. Būdams apdāvināts propagandists, viņš “'laulības pār
kāpējus”, t.i., precētos garīdzniekus, atklāti nodēvēja par grēci
niekiem un aicināja ticīgos tādus mācītājus dzīt prom no kance
les vai boikotēt viņu vadītos dievkalpojumus. Nav nekāds brī
nums, ka daudzviet Eiropā tālab iesākās kustība, kas lielā mērā
līdzinājās tikumības policijas aktivitātēm. Vispārējais uzbudinā

jums līdz ar pāvesta un Henrija IV cīniņu, kas patiesībā izvērtās
par pirmo visas Eiropas mēroga interešu objektu, ārkārtīgi sa
kāpināja ticīgo jūtas. Līdz 1050. gadam lielākā daļa kristiešu
tādi bija tikai vārdos, kamēr baznīcu apm eklēja retumis un pret
pašu kristīgās ticības garu izturējās samērā vienaldzīgi, taču pēc
Gregora laika kristietība pārtapa par ideālu un praksi, kas ne
apšaubāmi un spēcīgi ietekmēja ikviena cilvēka dzīvi.
Redzamākais jaunās dievbijības apliecinājums bija cisterciešu kustība, kas pieņēm ās spēkā divpadsmitajā gadsimtā. Ap
1100. gadu tie ticīgie, kas lūkoja nodoties stingrai askēzei un
vispirmām kārtām meklēja iespēju gremdēties sevī, ļaujoties ne
rimtīgām pašpārbaudes alkām un caur apceri vēlēdamies tuvo
ties Dievam, ar benediktiešu klosteru piedāvāto praksi vien vairs
apmierināties negribēja. Galu galā sāka dibināties jauni ordeņi,
kam vajadzēja iedzīvināt klosteru dzīves ideālus. Kā pirmais no
tādiem minams kartēziešu ordenis, kura mūkiem pienācās mi
tināties nošķirtās cellēs, atturēties no gaļas lietošanas uzturā un
ik nedēļu trīs dienas gavēt, iztiekot ar maizi, ūdeni un sāli.
Kartēzieši nenodarbojās ar to, lai savam pulkam piesaistītu pēc
iespējas vairāk ļaužu, un tāpēc bija un palika samērā neliels
ordenis. Tom ēr par cisterciešiem to sacīt nevar. Pēdējie bija
mūki, kuri pirmoreiz apvienojās ap 1100. gadu un pēc iespējas
stingri un nepiekāpīgi lūkoja sekot benediktiešu regulas notei
kumiem. Lai izvairītos no pasaulīgiem kārdinājumiem, kuriem
ļāvās Klinī klosteru mūki, viņi savus klosterus dibināja dziļi
meža biezokņos un pavisam nomaļās vietās, proti, pēc iespē
jas tālāk no apdzīvotām vietām. Savas baznīcas viņi iekārtoja
pēc iespējas vienkāršāk, sadzīvē izmantoja tikai pašus nepie
ciešam ākos priekšmetus un, pretēji Klinī mūkiem, kuri lielāko
uzmanību pievērsa liturģijai, tā vietā gremdējās apcerē un lūg
šanās, kā arī no visas sirds nodevās smagam fiziskam darbam.
Pateicoties tam, ka ordeņa priekšgalā stāvēja Klervo sv. Bernārs (1090 - 1153), harismātisks, pārsteidzoši daiļrunīgs sludi
nātājs, izcils rakstnieks un tālaika Eiropas ietekmīgākais reliģis
kais darbonis, cisterciešu kustība vērstin vērsās plašumā. Ja 1115.
gadā cisterciešiem bija ne vairāk kā 5 klosteri, tad sv. Bernāra
nāves brīdī, proti, 1153- gadā, to bija jau 343- Tas ne tikai aplie
cina faktu, ka aizvien vairāk ļaužu stājās klosteros (nekur nebi
ja pazuduši arī vecie klosteri), bet liek domāt, ka jaunajiem
klosteriem bija daudz dievbijīgu aizgādņu, kuri piešķīra tiem
gan naudas līdzekļus, gan arī zemi.
Līdz ar to, ka pieauga klosteru aizgādņu un mūku skaits,
zināmas izmaiņas ieviesās arī pašas kristietības teorijā un prak
sē - piemēram, mazsvarīgāks tapa svēto kults un lielāku nozī
mi iemantoja Jēzu s un Jaunava Marija. Vecajos benediktiešu
klosteros joprojām tika godātas svētās relikvijas, jo tās palīdzēja
piesaistīt svētceļniekus un turīgus labdarus, turpretī Klinī un
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cisterciešu ordeņi bija centralizētas draudzes, kurām katrai drīk
stēja būt tikai viens svētais patrons, proti, sv. Pēteris (lai godātu
pāvesta varas dibinātāju) vai Jaunava Marija. Svēto relikviju ša
jos klosteros praktiski nebija (valdīja uzskats, ka Marija uzņem
ta debesīs ar visu miesu un asinīm, tāpēc ar viņu saistītu taustā
mu relikviju nemaz nevarēja būt), un kulta ietvaros nācās pār
statīt akcentus. Relikviju pielūgšanas vietā stājās euharistija jeb
Tā Kunga Svētā vakarēdiena sakraments. Svētais vakarēdiens
par nozīmīgu kristīgās ticības daļu tika uzskatīts jau no laika
gala, taču divpadsmitajā gadsimtā tas iemantoja noteicošo vie
tu, jo tikai tad teologi līdz galam izstrādāja mācību par transsubstanciāciju. No šīs doktrīnas izrietēja apgalvojums, ka mā
cītājs mesas laikā ar Dieva palīdzību īsteno brīnumu, proti, maize
un vīns uz altāra pārtop par Kristus miesu un asinīm. Divpa
dsmitajā gadsimtā ļaužu bijība pret euharistiju kļuva tik dziļa,
ka pirmoreiz ieviesās paraža pacilājošo apsvētīšanas rituālu veikt
visas draudzes acu priekšā. Jaunā euharistijas teoloģija krietni
vien vairoja garīdznieka cieņu un rosināja ticīgos apcerēt Kristus
ciešanas. Iznākums bija tāds, ka daudzi izjuta spēcīgu identifikāciju ar Kristu un, kā nu mācēdami, lūkoja viņam līdzināties.
Teju tikpat lielu piekrišanu kā Kristus divpadsmitajā gadsimtā iemantoja Jaunava Marija. Tas pelna īpašu ievērību, jo
bija kas pilnīgi jauns un nedzirdēts - pirms tam Jaunava Marija
Rietumu kristīgajā baznīcā bija gluži mazsvarīgs tēls. Nav īsti
skaidrs, kāpēc Marijas kults piepeši iemantoja tik lielu nozīmi,
tomēr, lai kāds šis skaidrojums arī būtu, nav šaubu, ka divpa
dsmitajā gadsimtā Jaunava Marija visā Rietumeiropā iekaroja
vēl nebijušu popularitāti. Cistercieši viņu padarīja par savu svēto, sv. Bernārs nemitīgi apcerējis viņas dzīvi un tikumus, un
Marijai veltītas praktiski visas divpadsmitajā gadsimtā celtās krāšņās katedrāles - Parīzes Dievmātes katedrāle (franču valodā tās
nosaukums skan “Mūsu Kundzes” katedrāle) un “Dievmātes”
katedrāles Šartrā, Reimsā, Amjēnā, Ruānā, Lānā un daudzviet
citur. No teoloģijas viedokļa Marijai kā Jēzu s mātei tika piedēvēta spēja aizlikt kādu vārdu par labu cilvēka dvēseles turpmā
kajam liktenim. Valdīja uzskats, ka Marija ir visu cilvēku māte,
neierobežotas žēlsirdības krātuve, kas uz pestīšanu lāva cerēt
pat grēciniekam, ja vien tā sirdi pildīja mīlestība un visdziļākā
nožēla par visu, ko viņš sastrādājis. No mutes mutē klejoja neskaitāmi nostāsti par šķietamiem neliešiem , kuri tikuši pestīti
tālab, ka turējuši godā Mariju, jo tā par viņiem aizlūgusi brīdī,
kad dvēsele atstājusi grēcinieka miesas.
Jaunā kulta nozīme bija visai daudzveidīga. Pirmo reizi kris
tīgās ticības vēsturē visnotaļ svarīga un godpilna vieta tika ierā
dīta sievietei. Teologi joprojām turējās pie ieskata, ka caur sie
vieti pasaulē ienācis grēks, taču tagad to zināmā mērā atsvēra
apgalvojums, ka tikai ar Marijas palīdzību grēku bijis iespējams
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uzvarēt. Turklāt tagad sievietēm bija savs reliģisks tēls, ar kuru
identificēties, - tādējādi viņu ticība topa daudz dziļāka un spē
cīgāka. Treškārt, mākslinieki un literāti, tēlodami Mariju, aiz
vien lielāku uzmanību pievērsa sievietei kā tādai un tīri cilvē
ciska maiguma apdvestām ģimeniskām ainām, kas sirsnīgāku
un maigāku darīja mākslas un literatūras stilu kopumā. Tomēr
svarīgākais, šķiet, bija tas, ka Marijas kulta uzplaukums cieši
saistījās ar cerību un optimisma pilna noskaņojum a izplatīša
nos divpadsmitā gadsimta Rietumu pasaulē.
Reizumis divpadsmitā gadsimta reliģiskais entuziasms sita
tik augstu vilni, ka izrāvās ārpus baznīcas noliktajiem ietva
riem. Pats Gregors VII bija aicinājis ticīgos palīgā, lai sauktu pie
kārtības garīdzniecību, tāpēc kontrolēt laju entuziasmu nebija
tik viegli. Divpadsmitajā gadsimtā, kamēr pāvesta monarhija
visas pūles veltīja savas likumdošanas un finansu administrāci
jas iedibināšanai, viens otrs ticīgais sāka izteikt zināmas šau
bas, proti, vai baznīca, kura savulaik tika iemiesojusi pašu kris
tietības garu, nav sākotnējos ideālus metusi pie malas. Papildu
grūtības sagādāja arī tas, ka aizvien biežāk tika akcentētas m ā
cītāju brīnumainās spējas, kālab ierindas ticīgo lom a it kā
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mazinājās un kļuva salīdzinoši mazsvarīga. Likumsakarīgā kār
tā divpadsmitā gadsimta otrajā pusē pirmoreiz kristietības vēs
turē Rietumeiropu masveidā pāršalca ķecerības vilnis. Kā nozī
mīgākās no divpadsmitā gadsimta ķeceru kustībām minami albiģieši un valdensieši. Albiģiešu mācība visplašāk izplatījās Itā
lijā un Dienvidfrancijā, un tā bija Austrumu duālisma recidīvs.
Tāpat kā reiz zoroastrieši, albiģieši ticēja, ka matērija radusies
no ļaunā pirmsākuma, tālab miesa jāmērdē. Šī mācība bija pil
nīgā pretrunā ar kristietību, tomēr šķiet, ka vairums albiģiešu
sevi uzskatīja par kristiešiem un par ķeceriem kļuva galveno
kārt tāpēc, lai vērstos pret nepietiekoši kaismīgu katoļu mācītā
ju varu un ļautu vaļu pašu nevaldāmajām reliģiskajām jūtām.
Par tipiskāku divpadsmitā gadsimta sektantismu uzskatāma valdensiešu mācība, kura noformējās Francijas pilsētā Lionā un
izplatījās Dienvidfrancijā, Ziemeļitālijā un Vācijā. Valdensieši bi
ja laji, kuri vēlējās iespējami līdzināties Kristum un viņa apustu
ļiem, tāpēc studēja evaņģēlijus, dzīvoja pilnīgā nabadzībā un kle
joja apkārt sprediķodami. Sākotnēji valdensieši nebūt neapdrau
dēja katoliskās doktrīnas, un baznīca par viņiem nelikās ne zinis.
Tomēr drīz vien kļuva skaidrs, ka valdensieši iemanto aivien
lielāku neatkarību un ka viņu brīvprātīgā nabadzība nepatīkami
kontrastē ar greznību, kādā dzīvoja pasaulīgie prelāti. Tad pā
vests aizliedza valdensiešiem sprediķot bez atļaujas un tad, kad
viņi atsacījās klausīt, pasludināja tos par ķeceriem. No tā brīža

valdensieši kļuva aizvien radikālāki un iesāka veidot alternatīvu
baznīcu, kura, viņuprāt, piedāvāja vienīgo ceļu uz pestīšanu.
Kad 1198. gadā par pāvestu kļuva Inocentijs III, ķeceru kus
tība jau bija pieņēmusi visai draudīgus apmērus. Pāvests, palik
dams sev uzticīgs, rīkojās noteikti, kas izšķiroši iespaidoja kris
tīgās baznīcas turpmāko likteni. īsi sakot, viņa reakcija bija vēr
tējama kā divpusēja. No vienas puses, Inocentijs izšķīrās likvi
dēt jebkādu nepakļaušanos pāvesta varai, bet no otras puses,
visus tos ideālistiski noskaņotos reliģiskos grupējumus, kuriem
Inocentijs III un
ķeceru mācības
pret pakļaušanos pāvesta autoritātei iebildumu nebija, izlēma
ņemt savā aizgādniecībā. Tādējādi pāvesta vara varēja justies
droša un stabila, turklāt netika ierobežota garīguma attīstība
kristīgās baznīcas ietvaros. Inocentijs pret albiģiešiem izsludi
nāja vispārēju krusta karu un ierosināja pret ķeceriem spert
juridiska rakstura soļus, tostarp likt lietā arī nežēlīgas reliģiskās
“inkvizīcijas” metodes. 1252. gadā pāvests pirmoreiz atbalstīja
spīdzināšanas izmantošanu inkvizīcijas darbībā, un izplatītākais
soda mērs par nepakļaušanos baznīcai kļuva sadedzināšana uz
sārta. Inocentija mūža laikā albiģiešu ķecerībai galu nespēja
darīt nedz krusta karš, nedz arī inkvizīcija, tomēr trīspadsmitā
gadsimta vidū minētie pasākumi, kuru gaitā tika likta lietā uguns
un zobens, ķecerību galu galā iznīdēja. Valdensiešus, tāpat kā
albiģiešus, inkvizīcija vajāja, viņu skaits saruka, tomēr atsevišķi
valdensiešu grupējumi saglabājušies vēl līdz mūsu dienām.
Inocentija programmas ietvaros bija paredzēts vēl kas cits,
proti, formāli tika pasludināta jauna ticības mācība, saskaņā ar
Inocentijs III un
kuru vairojās mācītāju un baznīcas hierarhijas autoritāte. Cetur
sakramenti
tajā Laterāna koncilā 1215. gadā no jauna tika apliecināta dok
trīna par to, ka kristīgās baznīcas īstenotie sakramenti ir Dieva
žēlsirdības neatņemama sastāvdaļa un ka bez tiem netiks pes
tīts neviens. Laterāna koncila dekrētos īpaša uzmanība tika pie
vērsta diviem sakramentiem - euharistijai un baznīcas uzlikta
jam sodam. Formāli tika definēta transsubstanciācijas doktrīna,
turklāt tika izvirzīta prasība (tā pastāv vēl šobaltdien), ka ikvie
nam katolim jāizsūdz grēki mācītājam un vismaz reizi gadā jāiet
pie dievgalda. Koncilā tika apstiprinātas vēl citas dogmatiskas
definīcijas un disciplināra rakstura pasākumi, kas baznīcai palī
dzēja vērsties pret ķeceriem , kā arī nostiprināt pašas neaizska
ramo cieņu un godu.
Kā jau minējām, viens no Inocentija politikas aspektiem sais
tījās ar paklausīgo ideālistisko novirzienu iekļaušanu kristīgās
baznīcas klēpī. Nozīmīgākie no tiem bija jaunie sludinātāju Jaunie sludinātāju
ordeņi - dominikāņi un franciskāņi. Sludinātāji, tāpat kā mūki,
ordeņi
ievēroja klosteru dzīves nolikumu, tomēr savas dienas vadīja
gluži citādi. Svarīgākais bija tas, ka viņi nedzīvoja šķirti no sa
biedrības un neslēpās aiz klosteru sienām. Par svētāko šie mū
ki uzskatīja to dzīvi, kādu tika dzīvojis Kristus un viņa mācekļi,
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tāpēc klejoja apkārt pa ciemiem un jo sevišķi pa pilsētām, spre
diķoja un sniedza garīga rakstura pamācības. Turklāt viņi bija
devuši nabadzības solījumu un iztiku pelnīja ubagodami. Šajā
ziņā sludinātāji līdzinājās valdensiešiem, taču atšķirībā no pē
dējiem neapšaubīja pāvesta autoritāti un paši bija nesamierinā
mi ķecerības ienaidnieki.
Dominikāņu ordeni 1216. gadā dibināja spānietis svētais
Dominiks, un tajā pašā gadā savu svētību ordenim deva Inocentijs III. Dominikāņi sevišķi dedzīgi cīnījās pret ķeceriem un
kristietībai lūkoja pievērst jūdus un musulmaņus. Iesākumā vi
ņi mērķi lūkoja īstenot ar sprediķošanas un publisku diskusiju
palīdzību, tāpēc pievērsās zinību apgūšanai. Daudzi ordeņa brāļi
kļuva par pasniedzējiem Eiropas jaundibinātajās universitātēs
un veicināja kā filosofijas, tā arī teoloģijas attīstību. Pie domini
kāņiem piederēja trīspadsmitā gadsimta dižākais domātājs, sv.
Akvīnas Toms, kurš vienu no saviem nozīmīgākajiem sacerēju
miem veltījis jautājumam par to, kā īstajai ticībai pievēršami
“pagāni” (t.i., visi nekristīgie). Mācītu cilvēku reputāciju domi
nikāņi saglabāja, tomēr vienlaikus nonāca pie atzinuma, ka ar
ietiepīgākajiem ķeceriem visvieglāk tikt galā iespējams juridis
kā ceļā. Tieši tāpēc viņi ieņēma vadošos posteņus viduslaiku
inkvizīcijas aparātā.
Franciskāņu ordenim iesākumā bija pavisam cits raksturs,
jo viņi augstāk vērtēja nevis dogmu un disciplīnas ievērošanu,
bet gan dziļu ticības izjūtu. Sv. Dominiks un viņa pirmie seko
tāji bija ordinēti mācītāji, kuriem sprediķošana bija amata pie
nākums, savukārt franciskāņu ordeni dibināja no Itālijas nāku
šais svētais Asīzes Francisks (1182 - 1226) - lajs, kurš sākotnēji
šķita esam īsts dumpinieks un ķeceris. Būdams bagāta tirgoņa
dēls, viņš nav spējis pieņemt tēva materiālistiskos uzskatus un
apņēmies kalpot nabagajiem. Savu mantu Francisks izdalīja trū
cīgajiem, visu ļaužu acu priekšā aizsvieda greznās drānas, uz
vilka skrandainu ubaga ģērbu, bez kādas oficiālas atļaujas pil
sētu laukumos ņēmās sludināt pestīšanu un nom aļākajos Itāli
jas nostūros turēja sprediķus dzīves pabērniem. Viņš, cik spē
dams, lūkoja līdzināties Kristum un nelikās zinis ne par ticības
mācību, nedz formu, nedz rituāliem, - godā viņš turēja vienīgi
euharistijas sakramentu. Tomēr Francisks no visas sirds vēlējās
iemantot pāvesta atbalstu. Kādā 1210. gada dienā viņš līdz ar
noskrandušu domubiedru bariņu ieradās Romā, lai lūgtu Inocentiju III apstiprināt viņu vienkāršo “regulu”, kas bija ne vai
rāk kā evaņģēlijā pausto priekšrakstu kopojums. Ja pāvesta krēslā
tobrīd būtu sēdējis cits pāvests, viņš, iespējams, būtu laju Fran
cisku atraidījis kā bezcerīgi ideālistisku reliģisku anarhistu. Ta
ču Francisks patiesi vēlējās būt paklausīgs, un Inocentijam pie
tika prāta Franciska regulu apstiprināt un dot viņam atļauju
sprediķot. Pateicoties pāvesta atbalstam, franciskāņu kustība

vērtās plašumā, pakāpeniski kļuva “civilizētāka”, viņi atzina, ka
nepieciešam a stabila pārvalde un mūku izglītošana ticības lie
tās, tomēr joprojām palika apkārtklejojoši sprediķotāji, kas ofi
ciālo dogmu ietvaros piekopa “apustulisku” dzīves veidu. Tā
Inocentijam izdevās uzlikt iemauktus jaunam, varenam spēkam,
kurš baznīcas ietvaros turpmāk palīdzēja saglabāt reliģiska en
tuziasma klātbūtnes izjūtu.
Līdz pat trīspadsmitā gadsimta beigām starp franciskāņu un
dominikāņu ordeņiem un pāvesta monarhiju noritēja cieša, ab
pusēja sadarbība. Pāvesti palīdzēja sludinātājiem apgūt Eiropu
un nereti ļāva viņiem zināmā mērā pārņemt draudzes mācītāju
pienākumus. Savukārt sludinātāji apkaroja ķeceru mācības, pa
līdzēja propagandēt pāvesta izsludinātos krusta karus, rosīgi
darbojās kā misionāri un pildīja pāvesta dotos speciāluzdevumus. Tom ēr svarīgākais bija tas, ka, pateicoties mūku demon
strētajam paraugam un kaismīgajai sprediķošanai, viņi visa trīs
padsmitā gadsimta gaitā sabiedrībā palīdzēja uzturēt dziļas un
izjustas ticības garu.
Viss laikposms no 1050. līdz pat 1300. gadam neapšaubāmi
uzskatāms par diženu “ticības laikmetu”. No tā izrietošās sekas
bija kā taustāmas, tā arī gluži netveramas. Tūliņ sīkāk apskatī
sim to, kas taustāms, proti, teoloģiskos un daiļliteratūras sace
rējumus, mākslas un arhitektūras pieminekļus. Tomēr vienlīdz
nozīmīgas un diženas bija arī reliģisko jūtu pacēluma psiholo
ģiskās un vēsturiskās sekas. Līdz attīstītajiem viduslaikiem, kad
kristīgās ticības jūtas vēl nebija gājušas dziļumā, vidusmēra cil
vēkiem nebija nekādu kopīgu, vienojošu ideālu. Dzīve vidus
laikos bija ārkārtīgi smaga, un līdz aptuveni 1050. gadam nebija
gandrīz nekā, kas to darītu jēgpilnu. Tagad, kad nopietnāka
bija tapusi cilvēku attieksme pret kristietību, ikviens pie smaga
darba ķērās, augstāku un cēlāku mērķu vadīts. Kā jau minēts
iepriekšējā nodaļā, labāks nekā jebkad agrāk pēc 1050. gada
bija kļuvis eiropiešu uzturs, un nu top skaidrs, ka augstvērtīgā
ka bija palikusi arī viņu garīgā barība. Pateicoties garīgās un
materiālās labklājības pieaugumam, eiropieši pēdīgi bija no
brieduši dižiem darbiem visās cilvēka darbības jomās.
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ZINĀTNES ATDZIMŠANA VIDUSLAIKOS

Attīstīto viduslaiku sabiedrības dižākie intelektuālie sasnie
gumi saistās ar četrām atšķirīgām jomām: arvien vairāk ļaužu
apguva rakstīt un lasītprasmes iemaņas, dibinājās un paplaši
nājās universitātes,, apritē iegāja klasiskās kultūras un islama
kultūras bagātības, 'Kā ari progresēja rietumnieku intelekts. Je b 
kurš no minētajiem sasniegumiem vien būtu attīstītos viduslai
kus padarījis par laikposmu, kurš Rietumu intelektuālās domas
vēsturē pelnījam oJpilnu vietu, bet, kopumā ņemot, tie iezvanīja

Četri būtiskākie veikumi

Izglītības pamatu
ieviešana

izglītības uzplaukuma laikmetu, kurš Rietumu pasaulē turpinās
vēl šodien.
Ap 800. gadu Kārlis Lielais izdeva pavēli par to, ka valsts
robežās ikvienā bīskapijā un klosterī nodibināma sākumskola.
Diez vai tās tika nodibinātas itin visur, tomēr Karolingu laikā
jaunas skolas patiesi parādījās visai lielā skaitā. Lai nu kā, vēlā
ko vikingu iebrukumu dēj skolu pastāvēšana tika apdraudēta.
Izglītības pamatus joprojām bija iespējams apgūt vienā otrā klos
terī un pilsētās, kurās atradās lielas baznīcas, taču pirms 1050.
gada rietumnieku izredzes iegūt pamatizglītību bija visai niecī
gas. Toties neilgi pēc tam izglītība Rietumu pasaulē piedzīvoja
tikpat spēju uzplaukumu, kāds bija vērojams arī pārējās sabied
riskās darbības jomās. Pat aculiecinieki jutās pārsteigti par to,
cik ātri mācību iestādes parādījās itin visā Rietumeiropas terito
rijā. Kāds franču mūks 1115. gadā rakstījis, ka viņa zēna gados,
proti, ap 1075. gadu, “skolotāju bija tik maz, ka ciemos tādus
atrast nevarēja vispār un pilsētās varēja uz vienas rokas pirkPa kreisi: Svētā Viktora klostera priors lijū kā skolotājs. Sv. Viktora klosteris
darbojās Parīzē saskaņā ar sv. Augusta kanonu. Ilustrācija no Hjū darbu
m anuskripta, 13. gs. Pa labi: viduslaiku bibliotēka Iierfordas katedrālē.
Grām atas bija tik vērtīgas, ka tās tika pieķēd ētas pie plauktiem

stiem saskaitīt”, toties tagad, kad viņš esot nobriedis vīrs, “sko
lu ir milzum daudz” un “malu malās plašumā un dziļumā gāju
šas” gramatikas studijas. Līdzīgā kārtā arī kāds flāmu hronists
ap 1120. gadu piemin neparasto jauno kāri pēc zināšanām un
retorikas izm antošanas. Skaidrs, ka atdzimusī ekonom ika, pil
sētu attīstība un noturīgas varas iedibināšanās eiropiešiem
bija piešķīrusi vēl nebijušu iespēju nodoties izglītības pam a
tu apgūšanai.
Attīstītajiem viduslaikiem raksturīgais izglītības uzplaukums
saistījās ne tikai ar skolu skaita palielināšanos vien - mainījās
pati izglītības būtība, bet ar laiku arī mācību procesa saturs un
auditorija. Būtisku soli pretī tālākajām pārmaiņām divpadsmi
tajā gadsimtā spēra klosteri, kuri atsacījās izglītot cilvēkus no
malas. Pirms tam klosteros lasītprasmi varēja apgūt arī ierobe
žots skaits no ārpasaules nākušu ļaužu, jo citu izglītības iespēju
tādiem cilvēkiem tolaik nebija. Taču divpadsmitajā gadsimtā
jau pastāvēja zināma alternatīva. Par Eiropas būtiskākajiem iz
glītības centriem izvērtās baznīcas skolas, kas atradās augoša
jās pilsētās. Tādu praksi no savas puses visnotaļ atbalstīja arī
pāvesta monarhija: 1179- gadā pāvests izdeva pavēli, ka ikvie
nai baznīcai jāatliek līdzekļi viena skolmeistara algošanai, sa
vukārt pēdējam par brīvu jām āca visi - gan bagātie, gan naba
gie, - kuri izrāda vēlēšanos apgūt zinības. Pāvests bija pamatoti
lēsis, ka tamlīdzīgs solis palīdzēs vairot mācītu klēriķu un po
tenciālo administratoru skaitu.
Iesākumā baznīcas skolās ar pamatizglītību tika nodrošināti
teju tikai un vienīgi garīdznieki, un mācību saturs bija domāts
tam, lai audzēkņi iemācītos lasīt un varētu noturēt dievkalpoju
mus. Tom ēr neilgi pēc 1100. gada mācību programma kļuva
plašāka, jo baznīcas un arī laicīgās varas attīstības gaitā radās
aizvien lielāks pieprasījums pēc mācītiem ierēdņiem, kuriem
pienācās spēt ko vairāk nekā tikai nolasīt pāris lūgšanas. Pa
matizglītības kvalitātes paaugstināšanās bija nepieciešam a arī
tāpēc, ka aizvien lielāku lomu iemantoja tieslietas un šajā sfērā
bija vajadzīgi mācīti juristi. Svarīgākais bija tas, ka aizvien pla
šāk ieviesās latīņu valodas gramatikas un sacerējum u studijas,
kurās nereti tika izmantoti romiešu klasiķu, piemēram, Cicerona un Vergilija radītie darbi. Atdzimusī interese par tamlīdzī
giem tekstiem un mēģinājumi tos atdarināt veicināja to, ko zi
nātnieki mēdz dēvēt par “divpadsmitā gadsimta renesansi”.
Līdz trīspadsmitajam gadsimtam pilsētu skolu audzēkņi pār
svarā bija un palika klēriķi. Pat tie, kas ar laiku cerēja kļūt juristi
vai ieņemt kādu amatu pārvaldes aparātā, nevis pildīt garīdz
nieka pienākumus, uzskatīja, ka baznīcas piedāvātā izglītība
sagādā vērā ņemamas priekšrocības. Tomēr vēlāk skolas aiz
vien lielākā skaitā sāka apmeklēt cilvēki, kas klēriķi nebija un
par tādiem nebūt nevēlējās kļūt. Daļa nāca no augstākās
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sabiedrības, kurā lasīt un rakstītprasme pamazām kļuva par so
ciālā statusa neatņemamu sastāvdaļu. Vel citi bija topošie notāri
(t.i., cilvēki, kas mācēja sastādīt oficiālus dokumentus) vai tir
gotāji, kuriem lasīt, rakstīt un nedaudz rēķināt pienācās prast
amata ietvaros. Pēdējie, kā likums, apmeklēja nevis baznīcas, bet
gan alternatīvās skolas, kuras orientējās uz praktiskākas dabas
mērķiem. Trīspadsmitā gadsimta gaitā tādu skolu skaits manāmi
pieauga, turklāt tās pilnīgi atsvabinājās no baznīcas kontroles.
Pie lajiem piederēja ne tikai alternatīvo skolu audzēkņi, bet
parasti arī turienes skolotāji. Ja sākotnēji mācību process nori
tēja latīņu valodā, tad laika gaitā tās vietā pamazām stājās
vietējā valoda.
Divu savstarpēji saistītu iemeslu dēļ laju izglītības uzplau
kumam bija ārkārtīgi liela nozīme Rietumeiropas turpmākajā
attīstībā. Pirmkārt, pirmoreiz teju tūkstoš gadu laikā izglītības
m onopols izslīdēja no kristīgās baznīcas rokām. Izglītība un no
tās izrietošais pasaules uzskats tagad iemantoja laicīgāku dabu,
kas turpmāk tapa izteikta aizvien spilgtāk. Laji ne tikai varēja
izvērtēt un pakļaut kritikai garīdznieku viedokli, bet arī izkopt
patstāvīgākas, tīri pasaulīgas izziņas formas. Tādējādi Rietumu
kultūra ieguva pasaulē tobrīd vēl nepieredzētu neatkarību no
reliģijas un ar ticību saistītā tradicionālisma. Otrkārt, pateicoties
laju skolu attīstībai, kā arī praksei, ka lasīt un rakstīt laji varēja
iemācīties arī baznīcas skolā, pārsteidzoši paaugstinājās laju iz
glītības līmenis: ap 1340. gadu lasīt pratuši jau nepilni 40% Florences iedzīvotāju, savukārt piecpadsmitā gadsimta beigās lasīt
un rakstītprasmi bija apguvuši apmēram 40% visas Anglijas ie
dzīvotāju. (Minētajā skaitā iekļautas arī sievietes, kuras lasīt pa
rasti mācīja mājskolotājs vai ģim enes vīrieši, - skolu apmeklēt
viņas nemēdza.) Ja atminamies, ka ap 1050. gadu analfabēti
bija praktiski visi, izņemot klēriķus, un ka lasīt un rakstīt m ācē
ja nepilns procents Rietumeiropas iedzīvotāju, tad jāatzīst, ka
šajā ziņā bija norisinājusies īsta revolūcija, bez kuras neīstenoti
būtu palikuši daudzi no eiropiešu vēlākajiem sasniegumiem.
Būtiska loma izglītības uzplaukuma procesā bija arī univer
sitātēm. Sākotnēji universitātes dibinājās kā iestādes, kurās bija
iespējams iegūt augstāka līmeņa izglītību nekā vidusmēra baz
nīcas skolā, proti, tās piedāvāja iespēju studēt humanitārās zi
nātnes, kā arī sagatavoja profesionālus juristus, mediķus un te
ologus. Pirmā itāļu universitāte tika nodibināta Boloņā un no
formējās divpadsmitā gadsimta gaitā. Boloņas universitātē bija
apgūstamas arī humanitārās zinātnes, tomēr, sākot ar divpa
dsmito gadsimtu un līdz pat viduslaiku beigām, tā lielākoties
bija pazīstama kā Eiropas prominentākais juridiskās izglītības
centrs. Ziemeļos no Alpiem senākā un izslavētākā bija Parīzes
universitāte, kura iesākumā bija ne vairāk kā parasta baznīcas
skola, taču divpadsmitajā gadsimtā izvērtās par vispāratzītu zie

meļu intelektuālās dzīves centru. Pirmkārt, tas notika tāpēc, ka
tur aizvien spēcīgākā franču karaļu vara bija nodrošinājusi mā
cītiem ļaudīm nepieciešam o politisko mieru un stabilitāti. Otr
kārt, Parīzes apvidū bija ievērojami attīstīta lauksaimniecība,
kālab nebija jūtams pārtikas trūkums. Treškārt, Parīzes baznī
cas skola divpadsmitā gadsimta pirmajā pusē varēja lepoties ar
to, ka tur darbojās tālaika harismātiskākā un pretrunīgākā per
sonība - Pjērs Abelārs (1079 - 1142). Pie Abelāra, kura ieguldī
jumu intelektuālās domas attīstībā iztirzāsim nedaudz vēlāk,
studenti nemitīgā straumē plūda no visām Eiropas malām. Par
Abelāru klīda leģendas: viņš bijis tik aizrautīgs skolotājs, ka,
savu pretrunīgo uzskatu dēļ saņēmis aizliegumu nodarboties ar
skološanu uz franču zemes, uzkāpis kokā un lejā sanākušajiem
studentiem lekciju lasījis no turienes. Tad viņam aizlieguši sko
lot no gaisa, bet Abelārs iesēdies laivā un ņēmies lekcijas lasīt
no jauna, uzrunādams studentus, kas drūzmējušies abos upes
krastos. Abelāra slavas dēļ Parīzē apmetās daudzi citi pasnie
dzēji, un tur pieejamās m ācības kļuva daudzveidīgākas un prog
resīvākas nekā jebkurā citā franču baznīcas skolā. Ap 1200.
gadu Parīzes skola sāka pāraugt universitātē, kas specializējās
humanitārajās zinātnēs un teoloģijā. Tieši tolaik Inocentijs III,
kurš pats bija studējis Parīzē, šo mācību iestādi nodēvējis par
“krāsni, kura cep maizi visai pasaulei”.
Ņemsim vērā, ka pati universitātes ideja bija izauklēta vi
duslaikos. Skaidrs, ka arī antīkajā pasaulē pastāvēja augstākās
izglītības iestādes, taču tām trūka gan fiksētas m ācību program
mas, gan ari iedalījuma fakultātēs, turklāt absolventiem netika
piešķirti akadēmiskie grādi. Pirmkārt, viduslaiku universitāte
bija ne tik daudz vieta, kā mācītu ļaužu grupa. Pats universitā
tes jēdziens sākotnēji tika lietots līdzīgi apzīmējumam “korpo
rācija” vai “ģilde”. Patiesībā visas viduslaiku universitātes bija
pasniedzēju vai studentu korporācijas, kas, līdzīgi ģildēm, bija
dibinājušās ar mērķi aizstāvēt savu locekļu intereses un tiesī
bas. Tom ēr pakāpeniski vārds “universitāte” iemantoja citu no
zīmi, proti, ar universitāti tika saprasta mācību iestāde, kuras
ietvaros darbojas humanitāro zinātņu skola un viena vai vairā
kas fakultātes, kurās tiek sagatavoti profesionāli juristi, mediķi
un teologi. Pēc 1200. gada šim apzīmējumam atbilda gan Boloņas, gan ari Parīzes universitāte. Trīspadsmitā gadsimta gaitā
nodibinājās un formālu atzinību iemantoja arī tādi slaveni izglī
tības centri kā universitātes Oksfordā, Kembridžā, Monpeljē,
Salamankā un Neapolē. Vācijā nevienas universitātes nebija līdz
pat četrpadsmitajam gadsimtam (tas lieku reizi atgādina par tu
rienes nesakārtoto iekšpolitisko situāciju), taču 1385- gadā uz
vācu zemes kā pirmā nodibinājās Heidelbergas universitāte, un
tai sekoja daudzas citas.
Katrai no viduslaiku Eiropas universitātēm par paraugu
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kalpoja viens no diviem atšķirīgiem modeļiem. Itālijā, Spānijā
un Dienvidfrancijā par standartu bija pieņemta Boloņas univer
sitāte, kurā korporāciju veidoja paši studenti. Viņi nolīga pa
sniedzējus, kuriem maksāja algu, uzlika soda naudu vai atlaida
no vietas par paviršu pienākumu pildīšanu vai par neapmieri
nošu pasniegšanas līmeni. Ziemeļeiropas universitātes tika vei
dotas pēc Parīzes parauga un bija nevis studentu, bet gan pa
sniedzēju ģildes. Ikviena bija iedalīta četrās fakultātēs (humani
tārās zinātnes, teoloģija, tieslietas un medicīna), katru no tām
vadīja savs dekāns. Lielākajā daļā Ziemeļeiropas universitāšu
vadošajās pozīcijās bija izvirzījušās humanitārās zinātnes un te
oloģija. Trīspadsmitā gadsimta nogalē Parīzes universitātes ie
tvaros sāka dibināties atsevišķas koledžas. Iesākumā koledža
bija ne vairāk kā mājvieta trūcīgākajiem studentiem, taču vēlāk
kļuva par iestādi, kas piedāvāja ne tikai pajumti, bet arī izglītī
bu. Ja kontinentālajā Eiropā tamlīdzīgas koledžas laika gaitā
gandrīz visur izzuda, Oksfordas un Kembridžas universitātes
pēc Parīzes parauga veidoto federālo organizāciju saglabājušas
vēl joprojām. Koledžas, no kurām šīs universitātes sastāv, ir
mācību iestādes, kas apveltītas ar zināmu neatkarību.
No viduslaikiem esam mantojuši lielāko daļu mūsdienu aka
dēmisko grādu, kā arī universitāšu strukturālo organizāciju, to
mēr mācību programmas gan manāmi mainījušās. Nevienā vi
duslaiku universitātē netika mācīta vēsture vai jebkas, kas kaut
vai attāli līdzinātos sabiedriskajām zinātnēm mūsdienu izprat
nē. Pirms iestāšanās universitātē ikvienam studentam bija pa-
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matlgi jāapgūst latīņu valodas gramatika - to varēja izdarīt pa
matskolā jeb “gramatikas skolā”. Reflektantiem, kuru vidū bija
tikai vīriešu kārtas personas, apmēram četrus gadus vajadzēja
veltīt humanitāro zinātņu pamatu apgūšanai, kas nozīmēja ie
dziļināšanos latīņu valodas gramatikā un retorikā, kā arī loģi
kas likumu studijas. Ja students sekmīgi nokārtoja gala pārbau
dījumus, viņam tika piešķirts pats zemākais akadēmiskais grāds,
proti, viņš kļuva humanitāro zinātņu bakalaurs, kas vēl nebūt
netika uzskatīts par vērā ņemamu sasniegumu. Lai iemantotu
profesionālu izglītību, studentam vēl vairākus gadus nācās vel
tīt tālākām studijām, kas deva iespēju izpelnīties kādu augstāku
grādu, piemēram, maģistra grādu humanitārajās zinātnēs vai
doktora grādu tieslietās, medicīnā vai teoloģijā. Tie, kas vēlējās
kļūt maģistri, trīs četrus gadus studēja matemātiku, dabas zinī
bas un filosofiju, tas ir, lasīja un kom entēja vispāratzītu antīko
autoru darbus, piemēram, Eiklīda un jo sevišķi Aristoteļa sace
rējumus. Par svarīgāko tika uzskatīta abstrakta analīze - ar prak
tiskām lietām, tādām kā laboratorijas darbi, neviens nenoņē
mās. Pretendentiem uz doktora grādu papildus bija jāiziet spe
cializēts mācību kurss. Sevišķi centīgi bija topošie teoloģijas
doktori: viduslaiku nogalē Parīzes universitātē viņi apmēram
astoņus gadus pelnīja maģistra grādu humanitārajās zinātnēs,
un pēc tam uz doktora grādu teoloģijā gaidīja vēl divpadsmit
vai trīspadsmit gadus! Lekciju apm eklēšana nebija obligāta, un
par teoloģijas doktoru cilvēks, kā likums, nekļuva agrāk kā
četrdesmit gadu vecumā - patiesībā statūtos bija noliegts dok
tora grādu piešķirt pretendentam, kurš jaunāks par trīsdesmit
pieciem gadiem. Saskaņā ar noteikumiem doktora grāds, pat
medicīnas doktora grāds, cilvēkam piešķīra ne vairāk kā pa
sniedzēja tiesības, tomēr praksē visu pakāpju akadēmiskie grā
di tika uzskatīti par atzinības vērtu sasniegumu un parasti pa
vēra iespējas veidot karjeru arī ārpus mācību iestāžu sienām.
Studentu dzīve viduslaiku universitātēs bija visai trakulīga.
Liela daļa studentu bija gados pavisam jauni, jo studijas univer
sitātē viņi parasti uzsāka vecumā no divpadsmit līdz piecpa
dsmit gadiem. Turklāt universitātes studenti uzskatīja, ka veido
neatkarīgu un privileģētu sabiedrību, tāpēc turējās savrup no
pārējiem pilsētas iedzīvotājiem. Pēdējie centās uz studentu rē
ķina vairot savus ienākumus, studenti allaž izcēlās ar neapval
dītu temperamentu, un tāpēc starp pilsētniekiem un studen
tiem nereti izcēlās domstarpības un pat asiņainas sadursmes.
Tomēr mācību darbs bija ļoti intensīvs. Par lielāko vērtību tika
uzskatīta autoritāte, grāmatas bija pārmērīgi dārgas (tās bija rak
stītas ar roku un izgatavotas no augstvērtīga pergamenta), tā
pēc ārkārtīgi daudz teksta nācās mācīties no galvas. Pretenden
tiem uz augstākiem akadēmiskajiem grādiem vajadzēja prast
piedalīties formālās, publiskās diskusijās. Augstākā līmeņa
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diskusijas dažkārt izvērtās neparasti sarežģītas un abstraktas tās varēja ilgt pat vairākas dienas no vietas. Nozīmīgākais fakts,
kas attiecināms uz viduslaiku universitāšu studentiem, ir tas, ka
viņu skaits pēc aptuveni 1250. gada bija patiešām milzīgs. Parī
zes universitātē trīspadsmitajā gadsimtā m ācījās apmēram sep
tiņi tūkstoši studentu, savukārt Oksfordā studentu skaits tolaik
svārstījās ap diviem tūkstošiem. Tas nozīmē, ka salīdzinoši liela
daļa to vīriešu kārtas eiropiešu, kas nenodarbojās ar lauksaim
niecību vai amatniecību, tagad varēja lepoties ar augstāka līme
ņa izglītību.
Līdztekus tam, ka attīstītajos viduslaikos visas sabiedrības
m ērogā ievērojami palielinājās izglītotu ļaužu skaits, mainījās
arī zināšanu kvalitāte. Pirmkārt un galvenokārt tas notika tālab,
ka no jauna tika apzināts grieķu kultūras mantojums un apritē
tika iekļauti musulmaņu intelektuālie sasniegumi. Rietumeiropieši nevarēja lepoties nedz ar grieķu, nedz arābu valodas zi
nāšanām, tāpēc šos sacerējumus nācās iepazīt ar latīņu valodas
starpniecību. Pirms 1140. gada latinizētos tulkojumus varēja sa
skaitīt uz vienas rokas pirkstiem - līdz divpadsmitā gadsimta
vidum no Aristoteļa darbu klāsta latīniski bija tulkoti tikai daži
loģikas traktāti. Taču neilgi pēc tam Rietumeiropu piepeši pār
ņēma īsts tulkošanas bums, kas pieejamu darīja praktiski visu,
ko grieķi un arābi bija paveikuši zinātnes laukā. Kā pirmie sa
rosījās tulkotāji Spānijā un Sicīlijā, jo turienes kristiešiem bija
cieša saskare ar cilvēkiem, kas prata arābu valodu, kā arī ar
jūdiem, kuri prata gan latīņu, gan arābu valodu, un tulkotājiem
lieliski noderēja kā pirmie, tā otrie. Pirmie grieķu sacerējumi
latīņu valodā tika pārcelti no arābu tulkojumiem, bet vēlāk rie
tumnieki, kas, apceļodami grieķvalodīgās teritorijas, turienes
valodu bija pamanījušies apgūt, daudzus no tiem pārstrādāja
tiešajā tulkojumā. Galu galā ap 1260. gadu latīņu tulkojumā
bija pieejami visi Aristoteļa darbi, kas mums pazīstami šodien.
Tas pats sakāms par būtiskākajiem sacerējum iem , ko sarakstīju
ši tādi ietekmīgi grieķu zinātnieki kā Eiklīds, Galēns un Ptolemajs. Tulkots nebija vienīgi grieķu literatūras zelta fonds un
Platona darbi, jo tos arābi nebija pazinuši, - šie sacerējumi bija
saglabājušies vēl neapgūtajos bizantiešu manuskriptos. Turklāt
līdztekus grieķu garīgā mantojuma apgūšanai Rietumu mācītie
ļaudis iepazinās arī ar islama pasaules izcilāko filosofu un zi
nātnieku, tostarp arī ar Avicennas un Averroesa sasniegumiem.
Tiklīdz bija apzināta grieķu un arābu zinātniskā un filosofiskā mantojuma labākā daļa, rietumnieki to izmantoja kā bal
stu pašmāju progresīvajiem centieniem. Progress bija visai daudz
veidīgs. Ja runājam par dabas zinātni, pārņemtās zināšanas kā
pamats turpmākajai darbībai izrādījās visnotaļ noderīgs, jo kris
tietības principus parasti neapdraudēja. Taču filosofijas jomā
aina bija gluži cita, jo pienācās meklēt atbildi uz jautājumu,

ciktāl grieķu un arābu idejas ir savietojamas ar kristīgo ticību.
Progresīvākais trīspadsmitā gadsimta zinātnieks bija anglis Ro
berts Grosetests (apm. ] 168. - 1253-g), kurš bija ne tikai dižs
domātājs, bet kā Linkolnas bīskaps arī aktīvi iesaistījās sabied
riskajā dzīvē. Grosetests bija tik labi apguvis grieķu valodu, ka
pārtulkoja visu Aristoteļa “Ētiku”. Vēl jo nozīmīgāks bija fakts,
ka viņš būtiski sekm ējis matemātikas, astronomijas un optikas
teorijas turpmāko attīstību. Grosetests sarežģītā zinātniskā garā
lūkojis izskaidrot varavīksnes parādību un apcerējis to, kā prak
tiski izmantojams palielināmais stikls. Grosetesta izcilākais skol
nieks bija Rodžers Bēkon.s (apm. 1214. - 1294.g.), kurš šodien
ir pazīstams plašāk nekā viņa skolotājs, jo, šķiet, paredzējis
automašīnu un lidaparātu izmantošanu. Patiesībā Bekons par
tehniku sevišķi neinteresējās, toties tālāk turpināja darbu, ko
Grosetests bija iesācis optikas jomā, piemēram, apcerējis lēcu
īpašības, gaismas izplatīšanās ātrumu un cilvēka redzes īpatnī
bas. Grosetests, Bēkons un vairāki viņu piekritēji Oksfordas
universitātē aizstāvēja ieskatu, ka zināšanas par dabu drošticamākas ir tad, ja to pamatā ir nevis abstrakti prātojumi, bet gan
sajūtu pieredze. Tiktāl viņi atzīstami par mūsdienu zinātnes ag
rīnākajiem aizsācējiem. Tomēr iebilstams pret šo atzinumu ir
tas, ka joprojām netika veikti nekādi zinātniski eksperimenti.
Stāsts par mijiedarbību, kas attīstītajos viduslaikos norisinā
jās starp grieķu un arābu filosofiju, no vienas puses, un kristīgo
ticību no otras, patiesībā vēsta par sholastikas aizsākumiem.
Sholast ikas jēdziens
Pašu terminu iespējams skaidrot dažādi, un tieši tā arī ir noticis.
Sākotnēji par sholastiķu tika dēvēta viduslaiku skolās izmanto
tā mācību metode. Tai bija raksturīga stingra zināšanu sistema
tizācija un ārkārtīga cieņa pret autoritātēm. Taču sholastiķa ne
bija tikai m etode vien - tā bija pasaules uzskats, saskaņā ar
kuru tika apgalvots, ka zināšanas cilvēks var iemantot divējādi:
dabiskā, t.i., pieredzes vai prātojuma ceļā un caur dievišķu at
klāsmi. Viduslaiku zinību vīri uzskatīja, ka grieķi bijuši dabisko
zināšanu speciālisti, savukārt visas atklāsmes ceļā iemantotās
mācības izlasāmas Bībelē, tāpēc sholastiķa izrādījās teorija un
prakse, kas klasisko filosofiju savienoja ar kristīgo ticību.
Viens no sholastikas aizsācējiem bija leģendārais Pjērs Abelārs, kurš pats pie sholastiķiem nebūt nepiederēja un divpa
Pjērs Abelārs
dsmitā gadsimta pirmajā pusē darbojās Parīzē. Iespējams, ka
viņš bijis pirmais rietumeiropietis, kurš apzināti lūkojis īstenot
intelektuāļa karjeru un raudzījis zināšanas ne tikai atražot vien,
kā to darīja visi klēriķi un skolotāji. Abelārs tik labi pārzināja
loģiku un teoloģiju, ka vēl studenta gados itin viegli “iebāza
maisā” tālaika labākos ekspertus, kuriem nelaimīgā kārtā gadī
jās būt viņa skolotājiem. Cits tādā situācijā būtu izrādījis cik
necik pieklājības, bet Abelārs vecākā gadagājuma kolēģus itin
labprāt pazem oja publiskās diskusijās, tādējādi iemantodams
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veselu lēveni ienaidnieku. Stāvokli vēl sarežģītāku darīja tas,
ka 1118. gadā jaunais censonis savaldzināja septiņpadsmitgadī
gu skaistuli Eloīzu - savu privātskolnieci. Kad Eloīza kļuva grū
ta, Abelārs viņu apprecēja, tomēr abi vienojās, ka Abelāra kar
jeras labad šo ziņu turēs slepenībā. Lai nu kā, Eloīzas tēvocis
par to nebūt nepriecājās, jo viņam likās, ka Abelārs iecerējis
meiteni pamest, tāpēc viņš par ģim enes goda laupīšanu no
sprieda atriebties un Abelāru kastrēja. Nelaimīgais devās klos
terī, un drīz vien pieredzēja to, ka ienaidnieki viņu apsūdzēja
ķecerībā. Joprojām būdams tikpat nemierpilns un kašķīgs, klos
terī Abelārs dvēseles mieru neiem antoja un, paguvis sanīsties
ar divām dažādām mūku kopienām, atgriezās pasaulīgajā dzī
vē, proti, no aptuveni 1132. līdz 1141. gadam kā pasniedzējs
darbojās Parīzē. Šis laiks uzskatāms par viņa karjeras virsotni.
1142. gadā sekoja nākamā apsūdzība ķecerībā (šoreiz pret Abe
lāru vērsās pats sv. Bernārs) un baznīcas koncila spriedums.
Neilgi pēc tam vajātais filosofs no saviem uzskatiem atteicās un
1142. gadā, visu aizmirsts, nomira.
Daudz ko par minētajiem tiesas procesiem varam izlasīt Abe
lāra vēstulē ar nosaukumu “Mans bēdu stāsts’’ - vienā no pir
majiem autobiogrāfiskajiem sacerējumiem, kurš Rietumos tapis
pēc Augustīna “Grēksūdzes”. Pirmajā mirklī šis darbs šķiet pār
steidzoši mūsdienīgs, jo izskatās, ka autors apšauba viduslaiku
kristiešu pazemības tikuma vērtību - viņš sevi nemitīgi slavē.
Tom ēr patiesībā Abelārs savas likstas nebūt neaprakstīja tukšas
lielības dēļ. Drīzāk jādomā, viņš gribējis apcerēt, ka savas “iz
virtības” dēļ pelnīti zaudējis to, kas pie tās “vainojams”, un prā
ta lepnības dēļ tikpat pelnīti piedzīvojis to, ka pēc pirmā tiesas
sprieduma tika sadedzināti viņa darbi. Urdīga tieksme izzināt
sevi un analizēt cilvēka rīcības motīvus atspoguļota arī Abelāra
rokas rakstītā ētikas traktātā, kurš apveltīts ar programmatisku
nosaukumu “Pazīsti sevi”, tāpēc prātīgāks būtu secinājums, ka
viņš nebūt nav vēlējies propagandēt egoismu, bet drīzāk uz
skatāms par vienu no nedaudzajiem divpadsmitā gadsimta diž
gariem (pie tiem likteņa ironijas dēļ pieskaitāms arī Abelāra
niknākais ienaidnieks sv. Bernārs), kuri cilvēka dvēseles plašu
mus lūkojuši apzināt ar pašiedziļināšanās palīdzību.
Par Abelāra nozīmīgāko ieguldījumu sholastiskās metodes
attīstībā uzskatāms darbs “Sic et n o n ” (“Jā un n ē”) un virkne
viņa teoloģisko sacerējumu. Grāmatā “Sic et non” Abelārs vei
cis zināmu sagatavošanas darbu, proti, apkopojis baznīcas tēvu
izteikumus, kuros pausts pretrunīgs viedoklis par 150 teoloģis
kiem jautājumiem. Savulaik valdīja uzskats, ka nekaunīgais Abe
lārs tādējādi vēlējies graut baznīcas autoritāti, tomēr jādomā, ka
patiesībā viņš gribējis panākt pilnīgi pretējo. Īstenībā Abelārs
raudzīja iesākt pārdomātu izpētes darbu, kurš apliecinātu, ka
augstākā autoritāte, proti, Bībeles autoritāte, ir nesatricināma

un ka atzītākie prāti, neraugoties uz šķietami pretrunīgajiem
izteikumiem, patiesībā pauduši vienu un to pašu. Vēlāk sholas
tiķi teoloģijas studijās izmantoja šo pašu metodi - izvirzīja fun
damentālu jautājumu un atbildes uz to m eklēja autoritatīvos
tekstos. Savā “Sic et non” Abelārs netika nācis klajā ar oriģinālu
viedokli, taču tāds atrodams viņa teoloģiskajos sacerējumos.
Teoloģiju viņš ierosināja uzskatīt par zinātni, pētniecības darbā
ieteica izmantot saprātu un likt lietā loģiku, kuras iespējas pats
tik labi pārzināja. Caur loģikas prizmu viņš nevairījās aplūkot
pat Svēto Trīsvienību - tas vēlāk izrādījās viens no punktiem
pret viņu izvirzītajā apsūdzībā. Tādējādi Abelārs izrādījās viens
no pirmajiem domātājiem, kurš reliģiju lūkoja saskaņot ar raci
onālismu, un savu iespēju robežās bija sholastiskā pasaules uz
skata priekšvēstnesis.
Tūliņ pēc Abelāra nāves tika veikti vēl divi pasākumi, kas
sekm ēja sholastikas attīstību. Pirmkārt, tapa “Sentenču grāma
ta” - to laikposmā starp 1155. un 1157. gadu sarakstīja Abelāra
skolnieks Pjērs Lombārs. “Sentenču grāmatā” stingri pārdomātā
secībā bija sakārtoti visi būtiskākie teoloģiskie jautājumi, pie
m eklētas visdaudznozīmīgākās atbildes no Bībeles un kristiešu
autoritatīvākajiem rakstiem, turklāt katrs iztirzājums bija papil
dināts ar iespējam u secinājum u. Trīspadsmitajā gadsimtā Pjēra
Lom bāra sacerējum s kļuva par paraugtekstu. Kad universitā
tēs bija ieviesušās teoloģijas skolas, ikvienam doktorāta as
pirantam “Sentenču grām atu” pienācās studēt un kom entēt,
tā ka teologi savus rakstu darbus pilnīgi saprotam ā kārtā cen 
tās darīt šim tekstam līdzīgus. Līdz ar to sholastiskā m etode
bija noform ējusies.
Par otru nozīmīgu pasākumu sholastikas attīstībā uzskatā
ma klasiskā filosofiskā mantojuma apgūšana, kas dienas kārtī
bā parādījās pēc aptuveni 1140. gada. Arī Abelārs droši vien
labprāt šo to būtu pasmēlies no grieķu filosofijas, taču tas nebi
ja iespējams, jo tulkota tobrīd bija tikai niecīga daļa grieķu sa
cerējumu. Savukārt vēlākie teologi grieķu zināšanas varēja iz
mantot pēc sirds patikas - par sevišķi vērtīgiem tika uzskatīti
Aristoteļa un viņa arābu komentētāju darbi. Ap 1250. gadu Aris
toteļa autoritāte filosofu aprindās bija tapusi tik augsta, ka viņš
skaidri un gaiši tika dēvēts par “Filosofu” - ar lielo burtu. Tātad
trīspadsmitā gadsimta vidus sholastiķi bija pārņēmuši Pjēra Lom
bāra metodi un tīri kristīgām teoloģiskām atziņām pievienojuši
arīdzan grieķu un arābu autoritatīvāko filosofu secinājumus, lai
raudzītu uzbūvēt sistemātisku pasaules uzskatu, kurā abas se
nāk savrupās valstības, proti, ticība un dabiskās zināšanas, bū
tu iespējami pilnīgi sakausētas nedalāmā veselumā.
Vislabāk šajā darbā sekmējās svētajam Akvīnas Tomam (1225 1274), Parīzes universitātes sholastiķu vadošajam teologam. Bū
dams dominikāņu ordeņa brālis, sv. Toms turējās pie ieskata,
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ka prātam pienāktos stāvēt ticības sardzē. Vēl jo nozīmīgāk bija
tas, ka, viņaprāt, dabiskās zināšanas un Dieva radītās pasaules
izpēte ir visnotaļ attaisnojams ceļš, kas ved pretim teoloģiskai
gudrībai, jo “daba” papildina “svētību”. Ar to sv. Toms vēlējās
sacīt, ka arī caur Dieva radīto dabas pasauli viņam iespējams
tuvoties, lai gan augstāko patiesību cilvēks var iemantot tikai
pārdabiskā atklāsmē, kas iemūžināta Bībelē. Sv. Toms augstu
vērtēja cilvēka prātu un pieredzi, kā arī cieši ticēja tam, ka grie
ķu filosofiju iespējam s saskaņot ar kristīgo teoloģiju, un svēto
vidū izcēlies ar patiešām nesatricināmu dvēseles mieru. Ilgajos
gados, ko Akvīnas Toms aizvadīja pasniedzēja darbā Parīzes
universitātē un vēl cituviet, viņš neiesaistījās gandrīz nevienā
ķildā un savā nodabā sarakstīja divas izcilās teoloģijas “Sum
mas” - Summa contra gentiles un daudz apjomīgāko apcerēju
mu ar nosaukumu Summa theologica. Abos sacerējum os viņš
lūkojis noskaidrot visu, kas būtu sakāms un stingri argumentē
jams ticības sakarā.
Vairums ekspertu uzskata, ka minēto, tik ārkārtīgi grūti sa
sniedzamo mērķi Akvīnas Tomam gandrīz izdevies īstenot. Ap
jomīgās “Summas” nudien iedveš bijību - to uzbūve ir dziļi
pārdomāta un saturs apliecina to, ka autors bijis apveltīts ar
augsti attīstītu prātu. Akvīnas Toms atzīst, ka pastāv zināmi “ti
cības noslēpum i”, tādi kā mācība par Trīsvienību un inkarnāciju, ko cilvēka prāts bez palīdzības no malas atklāt nespēj, taču
visas pārējās teoloģiskās problēmas viņš nodod filosofijas kom 
petencē. Savā darbā sv. Toms pamatā balstījies uz Aristoteļa
mācību, tomēr viņš katrā ziņā bijis kas vairāk par “nokristītu
Aristoteli”. Patiesībā Akvīnas Toms Aristoteļa mācību pilnībā
pakļāvis kristīgās ticības pamatprincipiem un tā izstrādājis pa
visam jaunu, oriģinālu filosofisku un teoloģisku sistēmu. Zināt
nieki joprojām nav vienojušies par to, ciktāl Akvīnas Toma sis
tēma atšķiras no senākās - sv. Augustīna kristīgās mācības, to
mēr viens ir skaidrs - Akvīnas Toma uzskatos neapšaubāmi
augstākā vieta ierādīta cilvēka prātam, cilvēka dzīvei zem es vir
sū un cilvēka spējai ietekmēt savas dvēseles ceļu uz pestīšanu.
Neilgi pēc nāves Akvīnas Toms tika iecelts svēto kārtā, jo viņa
intelektuālie sasniegumi šķita līdzīgi debesu brīnumam. Sv. To
ma ietekme manāma vēl šobaltdien - viņš veicināja to, ka at
dzima ticība racionālismam un cilvēka pieredzei. Turklāt viņa
metodei, m ācībai un principiem joprojām palikuši uzticīgi mūs
dienu Romas katoļu baznīcas filosofi.
Sv. Toma sasniegumi trīspadsmitā gadsimta vidū bija vidus
laiku Rietumu prātniecības augstākā virsotne. Likumsakarīgā
kārtā augstāko uzplaukumu tolaik piedzīvoja arī viduslaiku ci
vilizācijas pārējās jomas. Francijā, kuras tronī sēdēja sv. Luijs,
valdīja auglīgs miera un labklājības laikmets, aprises iemantoja
Parīzes universitātes organizācija un iesākās dižāko gotisko ka

tedrāļu celtniecība. Kaismīgi viduslaiku kultūras pielūdzēji trīs
padsmito gadsimtu minēto sasniegumu dēļ pat mēdz dēvēt par
“visu laiku dižāko gadsimtu”. Skaidrs, ka tamlīdzīgs atzinums ir
gaumes jautājums, un varam iebilst, ka dzīve joprojām bija pārāk
grūta un prasības ievērot pareizās ticības priekšrakstus pārāk augs
tas, lai zudībā nogrimusī pagājība būtu pelnījusi tik skaļu slavu.
Atstāsim ikvienam tiesības palikt pie sava personiskā viedokļa,
tomēr šķiet, ka sadaļas noslēgumā derētu pievērsties dažiem kļū
dainiem priekšstatiem par viduslaiku prātniecibu.
Viduslaiku domātāji nereti tiek uzskatīti par pārmērīgi kon
servatīviem, taču patiesībā attīstīto viduslaiku spožākie prāti iz
cēlās ar neparastu uzņēmību pret svaigām idejām. Būdami uz
ticīgi kristietībai, viņi nedrīkstēja pieļaut to, lai apšaubīti tiktu
ticības pamatprincipi, tomēr citādi labprāt aizguva gan grieķu,
gan arābu atziņas. Ja atminamies, ka Aristoteļa mācība, būda
ma caur un cauri racionāla, kā arī atzīdama dabas mērķtiecību
un labā ideju, kas visam likta pamatā, radikāli atšķīrās no visa,
kas par patiesību tika uzskatīts pirms tam, tad sholastiķu vei
kums filosofijas ietvaros vērtējams kā īsta revolūcija. Vēl cits
maldīgs priekšstats saistās ar to, ka sholastiķu domāšanu lielā
mērā iegrožojusi bijība pret autoritātēm. Skaidrs, ka autoritātes
tolaik patiesi tika cienītas vairāk nekā šodien, tomēr sv. Toma
kalibra sholastiķi nebūt nedomāja, ka piemeklēts citāts - ja vien
tas neatspoguļoja Bībeles atklāsmi attiecībā uz ticības noslēpu
miem - argumentāciju dara pilnīgi pietiekošu. Drīzāk jāteic, ka
autoritātes tika piesauktas tāpēc, lai ieskicētu iespējas, savukārt
pēc tam prāts un pieredze atklāja patiesību. Visbeidzot, nereti
valda uzskats, ka sholastiķi bijuši “antihumāni”, taču mūsdienu
zinātnieki nonākuši pie pilnīgi pretēja secinājuma. Sholastiķi
neapšaubāmi atzina to, ka dvēsele ir pārāka nekā miesa un
pestīšana ir daudzkārt nozīmīgāka nekā dzīve zemes virsū, ta
ču viņi tiklab vairoja cilvēka pašcieņu, jo cilvēku uzskatīja par
dižāko Dieva roku darbu un ticēja, ka starp cilvēku un Dievu
iespējams iedibināt darbīgu un auglīgu saikni. Turklāt sholasti
ķi neparasti dziļi ticēja cilvēka prāta iespējām - varbūt pat dzi
ļāk, nekā šodien tām ticam mēs.

5.
LITERATŪRAS, MĀKSLAS UN M ŪZ IK AS
UZPLAUKUMS
Literatūra attīstītajos viduslaikos bija ne mazāk daudzveidī
ga, spilgta un iespaidīga kā visos pārējos Rietumu vēstures pos
mos. Tā kā baznīcas skolās un universitātēs bija atdzimusi inte
rese par gramatikas studijām, klajā nāca lieliski latīņu dzejas
darbi. Par labākajiem no tiem uzskatāma laicīgā lirika, jo seviš
ķi tā, ko divpadsmitajā gadsimtā rakstīja dzejnieki, kas vēsturē
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iegājuši ar goliardu vārdu. Apzīmējuma izcelsme ir visai ne
skaidra, tomēr iespējams, ka tas saistīts ar jēdzienu “velna pie
kritēji”. Patiesībā tāds nosaukums būtu īsti vietā, jo goliardu
gars bija nepārprotami dumpīgs - viņi rakstīja parodijas par litur
ģiju un burleskas par evaņģēlija tēmām. Goliardu lirikā slavināts
gadalaiku nomaiņas skaistums, svabadā lielceļa klaidoņa dzīve,
dzēruma reibuma un azarta baudas, bet jo sevišķi - mīlas prieki.
Draisko un satīrisko dziesmu autori lielākoties bija klejojoši stu
denti, tomēr viens otrs no goliardiem bija arī visai cienījamā ve
cumā. Teju visu šo dzejnieku vārdi nogrimuši aizmirstībā. Seviš
ķi lielu vērtību goliardu poēzijai piešķir tās nesamākslotais dzī
vesprieks un fakts, ka tā bija pirmais skaidri formulētais mēģinā
jums vērsties pret kristietības askētiskajiem ideāliem.
Francijā, Vācijā, Spānijā un Itālijā kā literārās saziņas līdzek
lis arvien intensīvāk tika izmantota ne tikai latīņu, bet arī vietē
jā valoda. Iesākumā lielākā daļa pašmāju valodā rakstīto darbu
tika ietērpti varoņeposa formā. Kā spilgtākie paraugi te mina
ma franču “Rolanda dziesma”, norvēģu edas un sāgas, vācu
“Dziesma par Nībelungiem” un spāņu “Poēma par Sidu”. Gan
drīz visi šie darbi sākotnēji sacerēti laikā no 1050. līdz 1150.
gadam, lai gan daļa tika pierakstīta vēlāk. Eposos tēlota vīrišķī
ga, tomēr ne sevišķi pievilcīga karavīru sabiedrība. Asinis tur
līst aumaļām, kaujas cirvis galvas skalda kā riekstus, un vadmo
tīvs ir un paliek varonība kaujas laukā, gods un uzticība. Sie
vietes pieminētas reti un allaž kā paklausīgs ierocis vīriešu ro
kās. Līgavai sava saderinātā dēļ pieklājās iet nāvē, savukārt vī-
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ram bija visas tiesības sievu iekaustīt. Vienā no franču eposiem
karaliene dabū pa degunu, kad lūko grozīt sava vira prātu, un,
asinīm šķīstot uz visām pusēm, augstdzimusī dāma teic šādus
vārdus: “Daudz paldies! Ja tev labpatīk, tad drošu prātu belz man
vēlreiz.” Par spīti daudzviet atbaidošajām ainām labākie no naci
onālajiem eposiem savā vienkāršībā ir dziļi izteiksmīgi un spēcī
gi literāri darbi. Kā izcilākais no visiem minama “Rolanda dzies
ma”, tomēr arī tajā atrodams ne mazums cietsirdīgu ainu.
Trubadūri un galanto romānu rakstnieki divpadsmitā gad
simta franču episkās dzejas tematikā un stilā ieviesa ārkārtīgi
krasas izmaiņas. īsti dramatiskās pārmaiņas ir vēl viens pierādī
jums tam, ka attīstīto viduslaiku kultūra nebūt nebija konserva
tīva. Trubadūri bija galma dzejnieki, nāca no Francijas dienvi
diem un rakstīja franču valodai radniecīgā dialektā, kas tiek
dēvēts par provansiešu valodu. Par to, kas bijis viņu iedvesmas
avots, pētnieki joprojām lauž šķēpus, tomēr viens ir skaidrs trubadūru aizsāktā kustība būtiski ietekm ēja visu turpmāko Rie
tumu literatūru. Viņu stils bija izsmalcinātāks un izstrādāts daudz
sīkāk nekā episkajā dzejā, un trubadūru daiļskanīgākie darbi,
kas parasti tika izpildīti ar muzikālu pavadījumu, literatūrā un
mākslā iedibināja romantiskas mīlestības tēmu. Trubadūru dze
jā sieviete idealizēta kā brīnumaina būtne, kura vīrietim iespēj
dāvāt dziļu garīgu un juteklisku apmierinājumu. Visu cēlo un
dižo, ko šie dzejnieki atrada sevī, viņi skaidroja ar mīlas jūtu
izraisīto pacilātību. Tomēr vienlaikus viņi atzina, ka mīlestība
zaudēs burvju spēku, ja apmierinājums tiks gūts pārāk viegli
vai pārāk bieži, tāpēc vairāk tēloja nevis romantisko jūtu piepil
dījumu, bet gan ilgas.
Trubadūri rakstīja ne vien mīlas liriku, bet arī cita paveida
nelielas formas dzejdarbus. Daži no tiem skaidri un gaiši dēvē
jami par neķītriem. Tajos mīlestība netiek pat pieminēta - dzej
nieks kavējas miesaskārīgās pārdomās, piemēram, jāšanu uz
zirga pielīdzinādams “jājienam ” uz savas daiļās kundzes. Vēl
citās trubadūru poēm ās apdziedāti varoņdarbi, apcerētas tālaika politiskās norises un dažās runāts pat par ticības lietām.
Tomēr neatkarīgi no tematikas labākie trubadūru dzejoļi var
pelnīti lepoties ar pārdomātu izteiksmi un radoša gara klātbūt
ni. Dienvidfrancijas trubadūru iedibināto literāro tradīciju turpi
nāja Ziemeļfrancijas truvēri un Vācijas minnezengeri. Daudzus
no viņu jaunievedumiem vēlāk likuši lietā visu Rietumeiropas
tautu liriķi. Daži no trubadūru izmantotajiem dzejiskās izteik
smes līdzekļiem apzināti atdzīvināti divdesmitajā gadsimtā - te
pieminēsim tādu “modernistu” kā Ezra Paunds.
Vienlīdz nozīmīgs jaunievedums divpadsmitā gadsimta fran
ču literatūrā bija garas vēstījuma rakstura poēmas, kas pazīsta
mas kā romāni. Tās uzskatāmas par senāko zināmo mūsdienu
romāna priekšteci: romāniem bija vienlaidus sižets, nereti tika
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izmantots detalizēts tēlu raksturojums, un tēma parasti bija saistīta
ar mīlas intrigām vai dēkām. Dažos romānos tika iestrādātas
grieķu klasiskās tēmas, tomēr slavenākie un augstvērtīgākie šī
žanra sacerējumi pieder pie “Artūra cikla” un vēsta par ķeltu
varoņa karaļa Artūra un viņa bruņinieku leģendārajām gaitām.
Pirmais dižākais Artūram veltīto romānu rakstnieks bija Kretjēns de Troā, kurš darbojās Zicmeļfrancijā laikā no aptuveni
1165. līdz 1190. gadam. Kretjēnam bija lieli nopelni jaunā žanra
izveidē un tā formas noslīpēšanā, turklāt viņš ieviesa arī šo to
jaunu romānu tematikā un garā. Ja trubadūri tika slavinājuši ne
laimīgu, bezcerīgu un aizliegtu mīlestību, Kretjēns pirmais sāka
idealizēt romantiskas jūtas, kas tiek koptas laulības ietvaros. Tā
pat jāpiezīmē, ka viņš sāka lasītāju iepazīstināt ne tikai ar varoņu
darbiem, bet ari ar to, ko aprakstītie ļaudis domā un jūt.
Dažus gadu desmitus vēlāk Kretjēna iesākto darbu turpinā
ja divi izcili vācu dzejnieki - Volframs fon Ešenbahs un Gotfrīds
fon Štrasburgs. Abi tiek uzskatīti par vācu dižāko poētu saimes
pārstāvjiem un nepārspēti palika līdz pat astoņpadsmitajam gad
simtam. Ešenbaha “Parsifals”, stāsts par mīlestību un svētā Grāla kausa meklējumiem, ir tik izsmalcināts, sarežģīts un vērie
nīgs darbs, ka attīstīto viduslaiku literāro sacerējumu klāstā ar
to mēroties var vienīgi Dantes “Dievišķā komēdija”. Līdzīgi Kret
jēnam Volframs fon Ešenbahs uzskatīja, ka īsta mīlestība var
rast piepildījumu vienīgi laulībā, un “Parsifals” kopš grieķu laik
meta beigām ir pirmais darbs Rietumu pasaules literatūrā, kurā
pilnā mērā tēlota varoņa psiholoģiskā attīstība. Gotfrīda fon
Strasburga “Tristans” ir drūmāks sacerējums, kurā vēstīts par
Tristana un Izoldes bezcerīgo un neatļauto mīlestību - šajā ziņā
to iespējams uzskatīt par mūsdienu traģiskā romantisma ieska
ņu. Gotfrīds viens no pirmajiem priekšplānā izvirzījis ideju par
indivīda pārdzīvojumu kā daiļdarba tēmu un norādījis to, cik
slidena robeža šķir baudu no ciešanām. Viņaprāt, mīlēt nozīmē
skumt, un ciešanas līdz ar nepiepildītām jūtām dzīves grāmatā
ierakstītas neizdzēšami. Pretstatā trubadūriem, Gotfrīds ticēja, ka
īstu piepildījumu mīlestība var rast vienīgi nāvē. Šodien “Parsi
fals” ar “Tristanu” mums pazīstami, pateicoties deviņpadsmitā
gadsimta vācu komponista Riharda Vāgnera slavenajām operām.
Liela daļa attīstīto viduslaiku sacerējumu ne formas, ne sa
tura ziņā nebūt nebija tik cēli kā romāni. Krasi atšķirīgs un
jauns vēstītājžanrs bija fa b ljo jeb fabula dzejā. Žanra aizsākumi
meklējami Ezopa pam ācošajos stāstos par dzīvniekiem, tomēr
viduslaiku fabljo drīz vien pārvērtās par īsu stāstiņu, kuram
lasītāju pieklājās ne tik daudz pamācīt, kā izklaidēt. Nereti šie
stāstiņi bija itin parupji un dažkārt humoristiskā un pagalam
neromantiskā manierē apcerēja intīmo sakaru tēmu. Krietna tiesa
fabljo bija vērsti pret garīdzniecību un lika apsmieklā mūkus
un mācītājus. Fabljo par galanto literatūru saukt nevarēja, tāpēc

valdīja ieskats, ka tie rakstīti vienīgi pilsētniekiem. Tomēr jādo
mā, ka tiklab vai vēl lielākā mērā fabljo bija domāti arī '‘smalka
jiem ” aristokrātiem, kuriem tāpat nebija iebildumu pret kārtīgu
izsmiešanos. Žanra parādīšanās liecina par to, ka arvien nozī
mīgākas kļuva pasaulīgas dabas lietas, turklāt fabljo uzskatāms
par pirmo neveiklo pieteikumu reālisma tradīcijas ietvaros, ku
rus vēlāk paplašināja Bokačo un Čosers.
Pavisam atšķirīga forma, toties vienlīdz pasaulīga daba pie
mita apjomīgajam “Rozes romānam”. Pats nosaukums vēsta, ka
sākotnēji sacerējums bijis iecerēts kā romāns, precīzāk, tādu to
ap 1230. gadu bija iecerējis franču galminieks Lorisas Viljams.
Tomēr samērā izpušķoto un romantisko darbu Viljams atstāja
nepabeigtu, un to turpināja cits francūzis - Mēnas Žans, kurš
ap 1270. gadu “Rozes romānu” pabeidza, ieviesdams tajā kra
sas izmaiņas. Sacerējumā parādījās gari, dzēlīgi iestarpinājumi,
kuros autors šaustīja liekulīgos garīdzniekus, un par darba gal
veno tēmu kļuva dzimtas turpināšanas jautājums. Neskaitāmie
asprātīgie, tomēr pavisam pasaulīgi piezem ētie tēli un metafo
ras lietā likti nevis tāpēc, lai apdziedātu mīlestību, bet lai aplie
cinātu gatavību kalpot “Dabas dāmai”, augļojoties un vairojo
ties. Daiļdarba kulminācijā iesākumā tik sapņainais varonis sa
grābj savas sirds valdnieci, kura alegoriski tiek tēlota kā roze,
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un iegūst viņu ar varu. Spriežot pēc tā, ka “Rozes romāns” ieka
roja milzu popularitāti, jāsecina, ka tolaik, tāpat kā mūsdienās,
lasītāju gaume bijusi visai daudzveidīga.
Dižākais un nepārspējamākais viduslaiku literatūras sacerē
jums ir Dantes “Dievišķā kom ēdija”. Par Dantes Aligjeri (1265 1321) dzīvi zināms maz, ja neskaitām faktu, ka karjeras sākumā
viņš aktīvi piedalījies dzimtās Florences politikā. Par spīti poli
tiķa karjerai un tam, ka Dante bija ne vairāk kā ierindas kristie
tis, viņam izdevās iemantot apbrīnojami vispusīgu izglītību “Dievišķās kom ēdijas” autors varēja lepoties ar pārsteidzoši dzi
ļām zināšanām gan sava laika teoloģijā, gan filosofijā un litera
tūrā. Dante ne vien pārzināja Bībeli un baznīcas tēvu mācību,
bet bija apguvis arī sholastiķu svaigākās teoloģiskās doktrīnas,
par kurām teju visi tālaika laji nezināja neko. Turklāt viņš brīnum labi orientējās Vergilija, Cicerona, B oēcija un daudzu citu
klasisko autoai daiļradē, kā arī smalki pārzināja sava laika tru
badūru un itāļu poēziju. 1302. gadā Dante pēc politiska apvēr
suma tika no Florences izraidīts un visu atlikušo mūžu bija
spiests dzīvot trimdā. Tieši šajā laikā tapis viņa nozīmīgākais
darbs “Dievišķā kom ēdija”.
Dantes “Dievišķā kom ēdija” ir monumentāls darbs itāļu va
lodā, atskaņu dzejā. Tajā tēlots dzejnieka ceļojum s cauri ellei,
šķīstītavai un paradīzei. Ievadā Dante vēsta, kā reiz attapies
“tumšā m ežā” - tā metaforiski tēlota viņa dziļā pusmūža krīze.
No izmisuma biezokņa Danti izved romiešu Vergilijs, kurš pār
stāv klasiskā prāta un filosofijas sasniegumus. Vergilijs kļūst par
dzejnieka pavadoni ceļojum ā caur elli un šķīstītavu, pēc tam
vadību uzņemas Dantes mirusī iemīļotā Beatriče, kura simboli
zē kristīgo gudrību un svētību un izrāda viņam Paradīzi. Ceļā
Dante sastop gan vēsturiskas personas, gan sava laika pārstāv
jus, katram no tiem vieta aizsaulē jau nolikta, turklāt no viņiem
pašiem un no saviem pavadoņiem uzzina to, kas noteicis viņu
atšķirīgo likteni. Dzejojuma gaitā pats autors pamazām atsvabi
nās no izmisuma, iemanto gudrību un visbeidzot arī pārliecību
par to, ka viņa dvēsele tiks pestīta.
Ikviens Dantes lieliskā dzejojuma lasītājs tur atradīs, par ko
sajūsmināties. Itāļu valodas pratēji apbrīno kaismīgo, izdomas
bagāto valodisko izteiksmi un poētiskos tēlus. Citi par brīnum
izsmalcinātu atzīst sacerējum a uzbūvi un dzejisko simetriju, vēl
citi - to, kā Dante dzejas valodā ietērpis zināšanas, vēl citi sa
jūsminās par spilgtajiem raksturiem un viņu mutē liktajiem stās
tiem, vēl citi - par autora krāšņo iztēli. Vēsturnieki par atzinības
vērtu uzskata faktu, ka Dante apkopojis un augstvērtīgā dzejas
izteiksmē ietērpis labākos viduslaiku gara sasniegumus. Kā augs
tākā vērtība "Dievišķajā kom ēdijā” figurē dvēseles pestīšana,
tomēr atzīts arī tas, ka pasaule pastāv cilvēka labā. Dante uz
skatījis, ka cilvēks ir apveltīts ar brīvu gribu, tālab ir spējīgs

Izraidīšana no p a ra 
dīzes. Sv. M iķeļa baz
nīcas durvju bronzas
cilnis. I l gs. sākum s,
H ildesheim a

izvēlēties labo un izvairīties no ļaunā, un atzinis grieķu filosofijas kom petenci, piemēram, Aristoteli nosaucis par “to, kurš
skolo zinošos”. Svarīgākais, ka Dantes cerību pilnais noskaņo
jums un dziļā ticība cilvēkam (atcerēsimies, ka “Komēdiju” viņš
rakstīja, būdams pazemots trimdinieks) visspēcīgāk pauž attīs
tītajiem viduslaikiem raksturīgo garu un dzejniekam ļauj ierin
doties starp tiem nedaudzajiem rakstniekiem, kuri varējuši le
poties ar apbrīnojami nesatricināmu pārliecību.
Arhitektūrā par “Dievišķās kom ēdijas” mēroga fenomenu
uzskatāmas attīstīto viduslaiku gotiskās katedrāles - arī tām pie
mīt grandiozs apjoms, smalki izstrādātas detaļas līdzsvaro rūpī
gi pārdomātu simetriju, tās it kā ietiecas debesīs un iemūžināju
šas nesatricināmu reliģisku pārliecību. Tomēr, pirms pievērša
mies gotikas stilam, prātīgāk būtu aplūkot tā priekšteci, proti,
attīstīto viduslaiku arhitektūras un mākslas stilu, kurš vēsturē
iegājis ar romānikas nosaukumu. Romāņu stils radies desmitajā
gadsimtā, taču pilnā mērā noformējies vienpadsmitajā gadsim
tā un divpadsmitā gadsimta pirmajā pusē, kad reliģisko refor
mu kustības dēļ iesākās daudzu jaunu klosteru un lielu baznī
cu celtniecība. Romānika galvenokārt bija arhitektūras stils: tā
tiecās ar sakrālas celtnes konstrukciju apliecināt Dieva varenī
bu, un arhitektoniskās detaļas tika pilnībā pakļautas vienotam
būvapjomam. Romāņu stilam raksturīga bardzība: šķiet, ka tas
bijis neizskaistinātas himnas līdzinieks arhitektūrā. Līdztekus
tam, ka galvenais uzsvars tika likts uz konstrukcijas sakārtotī
bu, romāņu stilam raksturīga bija arī lokveida arka, masīvas
mūra sienas, apjomīgas balsta sijas, nelieli logi un horizontālo
līniju dom inante. Vienkāršo interjeru dažkārt atsvaidzināja

Viduslaiku arhitektūra.
(1) romāņu stils

Pa kreisi: Vortnsas katedrale. Vienpadsm itais gadsimts, rom āņu stils. Pa labi:
Senmadlēnas baznīca Vēzelē. Portāls. Apm. 1120.g.

“Pastarā tiesa”, rom āņu stils.
O tēnas katedrāles (Centrālfrancijā) ciļņa fragments, datējam s ar
aptuveni 1135- gadu. Vertikāli
pagarinātās figūras ainai piešķir
dziļu dramatismu

spilgtas mozaīkas vai freskas, un kā ļoti nozīmīgs jaunievedums
kristīgajā mākslā pieminami skulpturālie rotājumi - gan ēkas
iekšpusē, gan ārpusē. Pirmo reizi kā fasādes dekors parādījās
cilvēku figūras pilnā augumā. Tās lielākoties bija visai drūmas
un nedabiski pagarinātas, tomēr dziļi izteiksmīgas un kalpo kā
pierādījums tam, ka atdzimusi bija interese par cilvēka ķerm e
ņa formu atveidošanu.
Divpadsmitā un trīspadsmitā gadsimta gaitā Eiropas lielāka
jā daļā romāņu stila vietā pamazām stājās gotika. Mākslas vēs
tures eksperti atzīst, ka ar jauna stila rašanos parasti vainagojas
noteiktu iepriekšējā stila iezīmju tālāka attīstība, tomēr nepiere
dzējušai acij abi minētie stili liekas krasi atšķirīgi. Patiesībā at
šķirība starp romāniku un gotiku nav lielāka kā atšķirība starp
eposu un romānu, un tāds salīdzinājums ir īsti vietā, jo gotis
kais stils piedzima Francijā divpadsmitā gadsimta vidū, proti,
vienlaikus ar romānu, un savu priekšteci gan sarežģītības pakā
pes, gan izsmalcinātības un elegances ziņā pārspēja tieši tikpat
lielā mērā kā romāns eposu. Gotiskais stils attīstījās ātri un ie
mantoja plašu atzinību, kas no jauna pierāda to (ja vajadzīgs

vēl papildu pierādījums), ka divpadsmitajam gadsimtam jaun
rade un kāre pčc eksperimentiem bija ne mazāk raksturīga kā
divdesmitajam. 1144. gadā, lai atbrīvotu vietu pavisam jaunas,
gotiskas katedrāles celtniecībai, tika nojaukts Sendenī abatijas
dievnams - Francijas svētā patrona baznīca un Francijas karaļu
atdusas vieta. Mūsdienās tādu ieceri var pielīdzināt ASV prezi
denta lēmumam nojaukt Balto namu un tā vietā uzbūvēt kāda
avangardista projektētu celtni, kas izklausās visai neiespējami
vai, mazākais, draudētu ar milzīgu sabiedrisku skandālu. Taču
divpadsmitajā gadsimtā tamlīdzīgs pasākums patiešām tika īs
tenots, turklāt tika novērtēts kā apsveicams solis.
Gotiskās arhitektūras stils bija ārkārtīgi komplicēts. Tā pa
matelementi bija smailā loka arka, ribotā un krusta velve, kā ari
no sienas atdalīts kontrforss. Minētie pielāgojumi ļāva izbūvēt
daudz gaišāku un apjomīgāku konstrukciju nekā romānikas lok
veida arka un iebūvētā balsta sija. Patiesībā gotiskās katedrāles
līdzinājās mūra skeletam, kuru no vienas vietas klāj milzīgi logi.
Starp citām raksturīgām iezīmēm minami masīvi torņi, rozetveida
logi, smalka, mežģīņota akmens apdare, detalizēti izstrādāts
Pa kreisi: Parīzes Dievmātes katedrāle (1 l6 3 g - 1248.g.). Gotika. Pa labi: Sentšapelas baznīca Parīzē. Dižgotikas virsotne. Slaidās kolonnas, mežģīņotā apda
re un vitrāžas gandrīz pilnībā aizvieto sienas

(2) gotiskā stila attīstība

Gotiskā stilā elementi

Gotiskas arhitektūras
nozīme

fasādes skulpturālais dekorējums, neskaitāmas kolonnas un gargoilas jeb skulpturāli veidojumi mītisku briesmoņu izskatā. Gran
diozākajās katedrālēs lielākā uzmanība parasti tika pievērsta ārē
jam dekoram. Iekštelpas, kā likums, bija visai vienkāršas un daž
kārt pat askētiskas, ja neņemam vērā vitrāžas, komplicētos kok
griezumus un altāri. Tomēr gotiskajā katedrālē cilvēks nemūžam
nevarēja justies drūms vai nomākts. Vitrāžas gaismu nevis aiztu
rēja, bet darīja to jo krāšņāku, uztvēra saules starus un piešķīra
tiem tik sulīgu un bagātu nokrāsu, kādu pati daba diez vai spētu
radīt, pat vislieliskākajā noskaņojumā būdama.
Daudzi joprojām atbalsta viedokli, ka gotiskās katedrāles
bijušas tīri reliģiska askētisma izpausme, tomēr tāds vērtējums
šķiet pagalam kļūdains. Skaidrs, ka visas baznīcas tikušas cel
tas par godu Dievam un cerībā uz mūžīgo dzīvošanu, bet gotis
ko katedrāļu vitrāžās reizumis tika tēlotas arī ikdienas dzīves
ainas, kurām izteikti reliģiskas nozīmes nemaz nebija. Vēl jo
svarīgāks ir fakts, ka gotiskajā tēlniecībā reliģiskas figūras, tā
das kā Jēzus, Jaunava Marija un svētie, bija kļuvušas daudz
naturālistiskākas nekā jebkas, kas viduslaiku Rietumos bija raŠartras katedrāles rietumu fasādes portāli. Apm. 1140.g. - J 170.g. Katedrāles
v adība bija ie ce rē ju si krāšņu skulpturālu k om p o zīciju (jūd u ķēn iņ i un
ķ ē n iņ ie n e s , K ristus d zīves ain as, d e b e sīs u zņ em šan a, K ristus ar četru
evaņģēlistu sim boliem , D ievm āte ar bērnu ). Kritiķi ku rnēja, ka baznīcai
vajadzētu atgriezties pie vienkāršības un nabadzības slavināšanas

Svēto tēli. Š artras k a te d rā le s ziem eļu
portāls. Apm. 1200.g. Ja salīdzinām ar
rom ānisk o tēln iecīb u , figūras veid otas
d audz rū p īg āk , ir iz te ik sm īg ā k a s un
individualizētas

cilts līdz šim. Tas pats sakāms par augu un dzīvnieku attēloju
mu, jo interese par cilvēka un dabas skaistumu vairs netika
uzskatīta par apgrēcību. Turklāt gotiskajā arhitektūrā izpausmi
rada arī viduslaiku cilvēka intelekts. Ikviena katedrāle, apgādā
ta ar milzumu simbolisku tēlu, līdzinājās akmenī cirstai vidus
laiku zinību enciklopēdijai, kas radīta lasītnepratējiem. Visbei
dzot, gotiskās katedrāles vairoja pilsētnieku pašlepnumu. Tās,
kā likums, atradās augošās pilsētās un vienlaikus kalpoja kā
sabiedriskās dzīves centrs un pilsētas varenības apliecinājums.
Kad tika likti pamati jaunai katedrālei, tās celtniecībā iesaistījās
visi apkaimes ļaudis, kālab baznīcu ar pilnām tiesībām uzskatī
ja teju par savu īpašumu. Daudzas gotiskās katedrāles tika uz
būvētas pilsētu sāncensības gara dēļ. Ikviena pilsēta un miests
raudzīja pārspēt kaimiņus, un baznīcas tika iecerētas arvien mil
zīgākas un augstākas, tā ka nereti pietrūka spēku un līdzekļu
un būve palika nepabeigta. Tom ēr pilnīgi pietika ari ar pabeig
tajām. Gotiskās katedrāles tika celtas, lai stāvētu līdz laika ga
lam, un joprojām ir taustāms un nenoliedzami krāšņs sava laik
meta gara pacilātības pierādījums.
Attīstīto viduslaiku sasniegumu sarakstā nepiem inētas ne
reti paliek dramaturģija un mūzika, tomēr tādai paviršībai nav

Drūmas atdzimšana

Divi muzikanti. Viduslaiku spā
ņu m anuskripta ilustrācija

Viduslaiku mūzika:
polifonija

Attīstīto viduslaiku
sasniegumu ilgtermiņa
ietekme

ne mazākā attaisnojuma. Mūsdienu drāma viduslaiku teātri par
savu priekšteci var uzskatīt tikpat lielā mērā kā klasicisma dra
maturģiju. Viduslaikos daudzas klasiskās latiņu lugas bija pie
ejamas manuskriptos, tomēr uzvestas netika, toties drāma at
dzima baznīcas klēpī. Agrajos viduslaikos iedibinājās paraža
iestudēt noteiktus liturģijas fragmentus. Pēcāk, divpadsmitajā
gadsimtā un galvenokārt Parīzē, baznīcā tika uzvestas īsas reli
ģiska satura ludziņas latīņu valodā. Mazliet vēlāk, joprojām tur
pat, proti, divpadsmitā gadsimta Parīzē, latīņu lugas tika aizvie
totas vai papildinātas ar uzvedumiem franču valodā, lai lugas
saturs būtu saprotams visiem draudzes locekļiem. Ap 1200. ga
du izrādes vietumis norisinājās jau ārtelpās - baznīcas durvju
priekšā, lai lieki netiktu aizkavēti dievkalpojumi. Līdz ar to drā
ma aizvien noteiktāk sāka pieteikt savu vietu sabiedrības ikdie
nas dzīvē: ieviesās laicīga satura lugas, detalizētāks kļuva tēlu
raksturojums, un pasaule ar nepacietību gaidīja Elizabetes laika
dramaturgu un Šekspīra uznācienu.
Arī Rietumu mūzika, tāpat kā drāma, sevi pieteica liturģijas
ietvaros, kurus pēcāk drīz vien pārauga. Līdz attīstītajiem vidus
laikiem Rietumu mūzikā valdīja hom ofonija jeb vienbalsība homofoniska vēl šodien ir liela daļa mūzikas ārpus Rietumu pa
saules robežām. Tas nozīmē, ka bez harmoniska pavadījuma tiek
atskaņota tika viena melodija. Attīstīto viduslaiku lielākais sa
sniegums mūzikā bija polifonijas jeb daudzbalsības ieviešana,
proti, vienlaikus tika atskaņotas divas vai vairākas savstarpēji har
moniskas melodijas. Šķiet, ka zināmi eksperimenti šajā jomā Rie
tumos veikti jau desmitajā gadsimtā, tomēr īsti revolucionāras
izmaiņas datējamas ar aptuveni 1170. gadu, kad Parīzes katedrā
lē mesā pirmoreiz varēja dzirdēt “kontrapunktu”, proti, divas vien
laicīgas balsis, katra no kurām dziedāja savu melodiju. Apmēram
tajā pašā laikā tika izgudrota un pilnveidota nošu pieraksta sistē
ma, tā ka izpildītājiem vairs nevajadzēja pilnībā paļauties uz savu
atmiņu vien un skaņdarbi varēja tapt sarežģītāki. Šie pirmie soļi
noteica visu Rietumu mūzikas turpmāko attīstību.
Nevar nepamanīt, ka vairums ļaužu, kuri tik daudz darījuši
zinātnes, prātniecības, literatūras, arhitektūras, drāmas un mū
zikas attīstības labā, attīstītajos viduslaikos darbojušies Parīzē,
tātad iespējams, ka bijuši savstarpēji pazīstami. Nav šaubu, ka
vismaz daļa šo cilvēku gremdējušies kopīgās lūgšanās Parīzes
Dievmātes katedrālē. Vadošie zinātnieki vēstures annālēs ir ie
rakstīti, tomēr daudzu jo daudzu pārējo censoņu vārdi nogri
muši aizmirstībā. Lai nu kā, viņu kopīgais veikums civilizācijas
attīstību un daudzu paliekošu kultūras un mākslas pieminekļu
radīšanu sekm ējis tikpat lielā mērā kā seno grieķu sabiedrības
redzamāko pārstāvju aktivitātes Atēnās. Aizmirstībā nogrimuši
viduslaiku censoņu vārdi, toties viņu darbi sabiedriskās dzīves
visdažādākajās jomās dzīvo vēl šobaltdien.
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VIDUSLAIKI (1300. - 1500.G.)
Man liktens lēmis mūžu vadīt
J o daudzu grūtu likstu vētras pašā sirdī...
B et tevi... gaida dienas gaišākas.
Un mūsu pēcteči, kad krēsla izklīdīs,
Sendienu spožum ā no jauna varēs atmirdzēt.
(D zejnieks Petrarka, četrpadsm itā gadsim 
ta četrdesm itie gadi.)

a attīstītie viduslaiki bija ‘'dzīres”, tad vēlajiem viduslaikiem
īsti piedienētu apzīmējums “bada laiki”. No aptuveni 1300.
gada līdz piecpadsmitā gadsimta otrajai pusei Rietumeiro
Vēlie viduslaiki:
pu piem eklēja nemitīgas un vēl nepiedzīvotas, turklāt neparastikatastrofa un
smagas likstas. Vispirms izcēlās bads, jo augsnes noplicināša pielāgošanas
nās, temperatūras pazemināšanās un pastāvīgas lietusgāzes iz
raisīja panīkumu lauksaimniecībā. Tad kā visupēdējais “Dieva
sods” nāca briesmīgākā no visām dabas katastrofām - mēra
sērga, kas iemantoja “melnās nāves” vārdu un aizrāva sev līdzi
milzum daudz dzīvību visā Rietumeiropā. It kā ar to vēl nebūtu
gana, grūtības un postu vairoja nemitīgie kari. Visgrūtāk klājās
vienkāršajiem ļaudīm, jo apkārt siroja organizētas laupītāju ban
das un kareivji, izvaroja sievietes, slepkavoja un aplaupīja ie
dzīvotājus, nodedzināja viņu mājas. Tur, kur pāri bija gājis ka
raspēks, pēc tam varēja atrast tikai kūpošus gruvešus un trūdo
šu līķu kaudzes. Daudzviet iedzīvotāju skaits bija samazinājies
tiktāl, ka ciematos un nereti arī pilsētu nomalēs saimniekoja
vilki. īsi sakot, ja attīstīto viduslaiku simbols bija Svētā Jaunava,
tad sekojošo laikposmu simbolizē smīnoša miroņgalva. Minēto
iemeslu dēļ vēlajos viduslaikos būtu grūti atrast tikpat progresī
vas attīstības liecības, kādas varējām uzskaitīt attiecībā uz ie
priekšējiem gadsimtiem, tomēr tas nebūt nenozīmē, ka nekāda
progresa nebija vispār. Pēdējos divos viduslaiku gadsimtos eiro
pieši ieilgušajām likstām izrādīja sīvu pretsparu. Tā vietā, lai

J

ieslīgtu apātijā, viņi drošprātīgi lūkoja jaunajiem apstākļiem pie
mēroties. Tādējādi Rietumeiropas civilizācija piedzīvoja nevis
galu, kā līdzīgā situācijā bija noticis ar Romas impēriju, bet drī
zāk gan pārejas periodu, kālab Eiropas kultūras mantojuma ko
dols saglabājās neskarts un vēlāk varēja kalpot kā pamats tālā
kai jauncelsmei.

1. EK O N O M ISK Ā D EPRESIJA UN JAU NA LĪD Z
SVARA IEDIBINĀŠANĀS

Ekonomiskā krīze

Lauksaimniecības
pagrimums

Ap 1300. gadu attīstītajos viduslaikos tik plaši izvērstā lauk
saimniecība savas iespējas bija izsmēlusi. Pēc tam ražas un lauk
saimnieciski apstrādātās zemes platības sāka iet mazumā, kas
līdz ar karu postošo efektu izraisīja pagrimumu visas Eiropas
ekonomikā. Likumsakarīgā kārtā četrpadsmitā gadsimta pirma
jā pusē sevi lika manīt ekonom iskā depresija, kas laika gaitā
aizvien padziļinājās. Galēji smaga depresija kļuva “m elnās nā
ves” gadā (1347), jo līdz ar to ierastā ikdienas dzīve izrādījās
sagrauta pilnībā. Aizvien jauno mēra sērgas uzliesmojumu un
ieilgušo karu dēļ Eiropas ekonom ika depresīvu raksturu sagla
bāja līdz pat piecpadsmitajam gadsimtam, tomēr laikā starp ap
tuveni 1350. un 1450. gadu eiropieši jaunajiem ekonom iska
jiem apstākļiem iemācījās pielāgoties un sekmīgi nodibināja ci
tu, stabilāku ekonom isko bāzi. Jau piecpadsmitā gadsimta otra
jā pusē, kad sērgas un karu vilnis noplaka, ekonom ika sāka
lēnām, tomēr stabili atveseļoties. Minēto apstākļu dēļ un par
spīti aptuveni 150 gadus ilgajai depresijai piecpadsmitā gad
simta nogalē Eiropas ekonomika bija tik veselīga kā vēl nekad.
Galējās robežas ekstensīvā lauksaimniecība ap 1300. gadu
sasniedza itin dabiskā kārtā. Jaunapgūstamo zemju platība galu
galā bija ierobežota, un gluži tāpat pastāv zināma maksimālā
raža, ko iespējam s izaudzēt, neizmantojot zinātniskas metodes.
Patiesībā eiropiešu apgūtās platības bija nesamērīgi lielas: attīs
tītajos viduslaikos aizrāvušies ar zemju kolonizēšanu, viņi bija
ņēmušies apstrādāt arī tādus laukus, kas intensīvai kultivēšanai
nebūt nebija piemēroti. Turklāt noplicinājās arī sākotnēji auglī
gie tīrumi. Stāvokli vēl jo ļaunāku darīja tas, ka četrpadsmitā
gadsimta sākumā pasliktinājās laika apstākļi. Ja vienpadsmitajā
un divpadsmitajā gadsimtā eiropieši tika lutināti ar sausu un
siltu laiku, tad četrpadsmitajā gadsimtā klimats kļuva aukstāks
un mitrāks. Simt gadu laikā vidējā gaisa temperatūra pazem inā
jās tikai par 1°C, tomēr ar to bija gana, lai daudzos ziemeļu
apgabalos, tostarp arī Anglijā, krasi samazinātos vīnogu ražas.
Arī labības audzēšana ziemeļos kļuva pagalam neizdevīga, jo
tur īsākas saruka vasaras - Grenlandē un daudzviet Skandinā
vijā tukši un neapdzīvoti palika veseli ciemati. Savu tiesu raižu
sagādāja arī lielākais nokrišņu daudzums. 1315. gadā visu Zie-

meļeiropu piemeklēja postoši plūdi, kas iznīcināja sējumus un
izraisīja ilgu, briesmīgu badu. Trīs gadus no vietas zemnieki,
bada dzīti, noēda sēklai atstātos graudus, tādējādi likvidēdami
visas cerības ari uz nākamā gada ražu. Nonākuši pilnīgā izmi
sumā, cilvēki ēda kaķus, suņus un žurkas. Antisanitāro apstāk
ļu un nepietiekam ā uztura dēļ zemnieki kļuva ļoti uzņēmīgi
pret slimībām. Mirstība bija ārkārtīgi augsta. Vienā no flāmu
pilsētām 1316. gadā sešu m ēnešu laikā apbedīta desmitā daļa
iedzīvotāju. Pēc 1318. gada dzīves apstākļi laukos zināmā mērā
uzlabojās, tomēr lietusgāzes vai vēl citas klimata izraisītas ka
tastrofas Eiropu piemeklēja aizvien no jauna. 1333- gadā plūdi
Itālijā aizskaloja visus Florences tiltus, un 1343- gadā paisuma
vilnis izpostīja Amalfi ostu. Pastāvīgās dabas kaprīzes uz eko
nomiku varēja atstāt tikai nelabvēlīgu iespaidu.
Neraugoties uz to, ka tik daudz ļaužu zaudēja dzīvību pos
tošajos karos un pārtikas trūkuma dēļ, līdz pat četrpadsmitā
gadsimta vidum Eiropa bija un palika pārapdzīvota. Kā galve
nais iemesls te minams fakts, ka iedzīvotāju skaits joprojām
pieauga ātrāk nekā pārtikas daudzums. Cilvēku skaits auga,
labības ražas samazinājās, un kļuva manāms pārtikas trūkums.
Likumsakarīgā kārtā labības cenas cēlās, un Eiropas trūcīgākajiem

Nāves triumfs. Pastāvīgi ap k ārtklejojošais
m ēris līdz ar citām dabas un cilvēka roku
izraisītām nelaim ēm v ēlo viduslaiku cilv ē
kam radīja ciešu pārliecību, ka nāve uz
glūn ik uz soļa. 15.gs. gravīra

Pārapdzivotība

Farmaceits. Zāles tika gatavotas
n o m ilz u m d au d z d a ž ā d ie m
ārstnieciskajiem augiem un arī
no m azāk p ie v ilcīg ām sastāv 
daļām , tostarp n o beigtu dzīv
nieku iekšējiem orgāniem

iedzīvotājiem nācās ciest badu. Un tad vēl izcēlās nelaime, kura
daudziem šķita kā pasaules gala vēstnese.
Tā bija “melnā nāve” - buboņu un plaušu mēra sērga, kas
no 1347. līdz 1350. gadam pārstaigāja visu Eiropu un turpmāko
simt gadu laikā periodiski uzliesmoja aizvien no jauna. Šo ne
laimi ar pilnām tiesībām varam pielīdzināt abiem divdesmitā
gadsimta pasaules kariem - gan “melnā nāve”, gan minētie kari
Eiropā aizslaucīja milzum daudz dzīvību un izraisīja vienlīdz
lielas šausmas. Mēra klīniskie simptomi bija nenoliedzami baismī
gi. Ar buboņu mēri cilvēku varēja inficēt blusa, pēc kam inficēta
jam cirkšņos un padusēs radās milzīgi, sāpīgi pietūkumi - buboņi, uz rokām un kājām parādījās melni plankumi, tad iesākās
caureja, un trīs līdz piecu dienu laikā slimnieks nomira. Ja sēr
ga ķēra plaušas, t.i., tās izraisītāji tika ieelpoti, buboņu nebija,
toties slimnieks spļāva asinis un nomira trīs dienu laikā. Viens
otrs vakarā nolikās gulēt vesels kā rutks, visu nakti mocījās
agonijā un no rīta vairs nepiecēlās. Jūrā vējš dzenāja kuģus, uz
kuriem vairs nebija nevienas dzīvas dvēseles. Dažs labs apvi
dus palika sērgas neskarts, tomēr kopumā demogrāfiskais efekts
izrādījās ārkārtīgi postošs. Minēsim tikai pāris piemēru: ja 1335.
gadā Tulūzas pilsētā bija apmēram 30 000 iedzīvotāju, tad 1385.
gadā to skaits bija sarucis līdz 26 000, bet 1430. gadā - līdz
8000; Austrumnormandijā laikposmā starp 1347. un 1357. gadu
iedzīvotāju skaits samazinājās par 30% un vēl par 30% līdz 1380.
gadam; Pistoijas apkaimē starp 1340. un 1404. gadu izmira 60%
iedzīvotāju. Bada, karu un visvairāk mēra sērgas dēļ no 1300.
līdz 1450. gadam Rietumeiropas iedzīvotāju skaits kopumā bija
samazinājies apmēram uz pusi - patiesībā iespējams, ka dzīva
jos bija palikusi tikai mazliet vairāk nekā trešdaļa.

“Melnā n āv e” sev lidzi
aizrāva vairāk nekā pusi
Britānijas iedzīvotāju

Pirmkārt, “melnā nāve” sagādāja milzu uztraukumus tiem,
kuriem bija laimējies izdzīvot. Pārbiedētie ļaudis visiem spē
kiem raudzīja izvairīties no inficēšanās, tāpēc daudzi no viņiem
pameta darbu un mēģināja nokļūt drošībā. Pilsētnieki bēga uz
laukiem, bet laucinieki bēga cits no cita. Pats pāvests ieslēdzās
savā pilī un neļāva nevienu laist iekšā. Tā kā tik daudzi bija
miruši un vēl citi savas mājas pametuši, labība sapuva uz lauka,
apstājās preču ražošana un satiksme. Tieši tāpēc dzīves apstākļi
kļuva pieticīgāki un cenas cēlās. Minēto apstākļu dēļ mēris Ei
ropā ievērojami padziļināja ekonom isko krīzi.
Tom ēr piecpadsmitā gadsimta sākumā jaunās demogrāfis
kās situācijas ietekmē cenas sāka kristies un zināmas izmaiņas

“Melnās nāves”
ietekme uz sabiedrību
un ekonomiku

Melnās nāves”sekas:
(1) lauksaimniecības
specializācija

(2) pilsētu nozīmes
palielināšanās

piedzīvoja arī ekonom iskā struktūra. Pirmkārt, pazem inājās
pirmās nepieciešam ības pārtikas preču cenas, jo pārtikas ražo
šana pamazām iegāja vecajās sliedēs un mazāk bija ēdāju. Jauni
mēra uzliesmojumi vai dabas katastrofas reizumis izraisīja ievē
rojamas cenu svārstības, tomēr kopumā nepieciešamāko patēri
ņa preču cenas teju visa piecpadsmitā gadsimta gaitā pazeminā
jās vai vismaz saglabājās nemainīgas. Šī tendence veicināja lauk
saimniecības specializāciju. Tā kā labība bija kļuvusi lētāka, cil
vēki lielāku daļu ienākumu varēja atļauties izdot par tādu salīdzi
noši lielu greznību kā piena produkti, gaļa un vīns. Pirms tam
Eiropas lauksaimnieki lielākoties bija pievērsušies labības audzē
šanai, jo dienišķais uzturs bija maize, taču tagad, jo sevišķi apvi
dos, kur augsne nebija tik auglīga un klimats tik labvēlīgs, prātī
gāk bija ieviest specializāciju. Atkarībā no iespējām šur tur varēja
ierīkot ganības un ražot pienu, šur tur varēja audzēt vīnogas un
raudzēt vīnu, šur tur - gatavot iesalu un brūvēt alu. Zināmu
specializāciju piekopa veseli apvidi: angļi, kā likums, audzēja
aitas vai brūvēja alu, franči vislabprātāk raudzēja vīnu, bet zvied
ri savu sviestu mainīja pret vāciešu lēto labību. Vairums Eiropas
novadu pievērsās nodarbēm, kas turieniešiem padevās vislabāk,
un savstarpējā tirdzniecība ar pirmās nepieciešamības precēm
iedibināja jaunu, stabilu komerciālu līdzsvaru.
Otrkārt, “melnās nāves” dēļ relatīvi svarīgāka kļuva pilsētu
un miestu loma ekonomikā. Krasi mainīgiem ekonom iskiem
apstākļiem preču ražotāji pilsētās allaž bija varējuši piemēroties
vieglāk un ātrāk nekā lauksaimnieki, jo viņu darbībai bija daudz
elastīgāks raksturs. Tiklīdz tirgus sašaurinājās, preču ražotāji bez
sevišķām grūtībām samazināja piedāvājumu līdz apmēriem, kas
atbilda pieprasījumam, un vajadzības gadījumā ražošanas apjo
mu tikpat viegli atkal palielināja. Tādejādi uzņēmēji pilsētās
pēc katastrofām atguvās ātrāk nekā lauksaimnieki. Nereti viņi
savas priekšrocības izmantoja ari tā, ka, piesolīdami augstāku
samaksu, piesaistīja darbaspēku no lauku apvidiem, kālab pil
sētnieku aizvien bija un palika mazliet vairāk nekā laucinieku.
Dažām lielpilsētām, jo īpaši tām, kas atradās Vācijas un Itā
lijas ziemeļos, jaunā situācija izrādījās sevišķi izdevīga. Vācijā
vairākas lielpilsētas un mazpilsētas Lībekas vadībā apvienojās
tā dēvētajā Hanzas savienībā, kura savās rokās pārņēma tirdznie
cību Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā. Viņu flotes transportēja Vācijas
labību uz Skandināviju, no kurienes atpakaļ veda piena pro
duktus, zivis un zvērādas. Tā kā vairojušās bija ikviena eiropie
ša iespējas iegādāties luksuspreces, turībā iedzīvojās Ziemeļitālijas tirdzniecības centri, tādi kā Dženova un jo sevišķi Venēci
ja, jo šīs pilsētas pārzināja garšvielu importu no Austrumiem.
Augošais pieprasījums pēc greznum precēm Florences, Venēci
jas, Milānas un citu tuvīno pilsētu ekonomiku balstīja ari tāpēc,
ka tur tika ražots zīda audums, linaudekls, smalkvilnas drāna

un citi tekstilizstrādājumi. Turklāt Milānā bija daudz ieroču
meistaru, kuri uz karošanu kāros eiropiešus apgādāja ar bru
ņām un ieročiem . Vietējie apstākļi bija krasi atšķirīgi, un da
žas pilsētas, jo sevišķi Flandrijā, cieta no ekonom iskas depre
sijas, tom ēr kopumā, pateicoties jaunajiem ekonom iskajiem
apstākļiem un lauksaim niecības specializācijai, Eiropas pilsē
tas guva ievērojam u peļņu.
Jaunā situācija sekm ēja arīdzan kom plicētākas uzņēmējdar
bības, grāmatvedības un finansu operāciju attīstību. Krasās ce
nu svārstības riskantāku darīja līdzekļu ieguldīšanu, tāpēc tika
radītas jauna tipa sabiedrības, kurām risku pienācās samazināt.
Ieviesās apdrošināšanas līgumi, lai mazinātos risks, kas bija sais
tīts ar kravas pārvadājumiem. Visnoderīgākais jaunievedums iz
rādījās dubultās grāmatvedības prakse, kuru četrpadsmitā gad
simta vidū pirmie sāka izmantot itāļi un pēc tam ātri vien pār
ņēma arī interesenti otrpus Alpiem. Pateicoties dubultajai grā
matvedībai, bija ātri iespējams uziet kļūdas aprēķinos un vieg
lāk pārskatāmi kļuva ieņēmumi un zaudējumi, kredīts un de
bets. Plaša mēroga banku operācijas par ierastu lietu bija kļu
vušas jau trīspadsmitā gadsimta otrajā pusē, taču vēlo viduslai
ku ekonom iskās krīzes apstākļos baņķieri bija spiesti izstrādāt
jaunu politiku. Par nozīmīgāko jauninājumu uzskatāmi piesar
dzīgi mēģinājumi iedibināt banku sistēmas - visaktīvāk ar to
nodarbojās Florences Mediči dzimta. Filiāles viena otra banka
tika dibinājusi arī agrāk, taču Mediči banka, kura laikposmā no
1397. līdz 1494. gadam guva milzu peļņu, daudzējādā ziņā līdzi
nājās mūsdienu lielakcionāram. Mediči bankas filiāles atradās
Londonā, Brigē, Aviņonā un vairākās Itālijas pilsētās, un katrā
filiālē pie teikšanas bija kāds no Mediči dzimtas vecajiem , kuri
kopumā piekopa saskaņotu politiku. Tomēr formāli ikviena fi
liāle bija patstāvīga sabiedrība, kura bankrotējot nevarēja no
gremdēt pārējās. Citas Itālijas bankas izmēģināja progresīvus
kreditēšanas paņēmienus. Daža laba no tām pat atļāva klien
tiem savstarpēji pārskaitīt līdzekļus tikai uz papīra, nevis skaid
rā naudā. Iesākumā tādi “pārskaitījumi uz papīra” tika īstenoti
tikai pēc mutiskas pavēles, taču ap 1400. gadu par derīgu jau
bija atzīts arī rakstisks rīkojums - mūsdienu čeka senākais zinā
mais priekštecis.
Ja aplūkojam vēlo viduslaiku ekonom ikas vēstures divus
gadsimtus, īpašu uzmanību būtu pelnījušas cilvēka un dabas
attiecības. Visu pasaules tautu senvēsture apliecina to, ka brīdī,
kad cilvēku skaits kļūst pārāk liels, daba to lūko kā nebūt sa
mazināt. Nejauks laiks un slimība var uzbrukt jebkurā mirklī,
tomēr tad, ja tas sakrīt ar brīdi, kad cilvēkus jau nom oka bads
un pārapdzīvotības sagādātās neērtības, dabas katastrofām par
upuri krīt nesalīdzināmi vairāk ļaužu. Tieši tāda aina bija vēro
jama četrpadsmitajā gadsimtā. Daba nežēlīgi iejaucās cilvēku

Izvērstas uzņēmējdarbības
un finansu operāciju
attīstība

Florences baņķieri un naudas
mijēji. (X IV - XV gs.)

Cilvēka un dabas
mijiedarbība vēlo
viduslaiku ekonomi
kas vēsturē

dzīvē, tomēr, neraugoties uz acumirklīgajām, tik baismīgajām
sekām, kopumā iznākums izrādījās visnotaļ pozitīvs. Ap 1450.
gadu cilvēku skaits bija ievērojami saaicis, taču viņu labklājī
bas līmenis salīdzinājumā ar 1300. gadu - paaugstinājies. Zinā
ma loma minētajās norisēs bija arī cilvēkiem pašiem, jo viņi
apņēmās jauno situāciju izmantot savā labā un nepieļaut ek o 
nomiskās depresijas recidīvus, kālab sekmīgi reorganizēja savu
ekonomiku un iedibināja tai stabilāku un drošāku pamatu. Ap
1450. gadu kopprodukta pieaugums Eiropā droši vien bija ma
zāks nekā 1300. gadā, tomēr atcerēsimies, ka nesalīdzināmi ma
zāks tobrīd bija arī iedzīvotāju skaits. Patiesībā produkcijas dau
dzums uz vienu cilvēku bija audzis, tāpat kā auguši bija vidus
mēra cilvēka ienākumi, un Eiropas ekonom ika bija nobriedusi
jauniem sasniegumiem.

2. SOCIĀLĀS UN EM OCIONĀLĀS PROBLĒM AS

Sociālā krīze:
apakšslāņu dumpji

Izrēķināšanās a r žakērijas dum
piniekiem

Zemnieku nemieri:
žakērija

Vēl pirms jaunā, stabilā līdzsvara iedibināšanās laikā no ap
tuveni 1300. līdz 1450. gadam vēlo viduslaiku ekonomiskā krī
ze izraisīja tik plašus un drudžainus trūcīgāko pilsētnieku un
laucinieku nemierus, kādi Eiropā vēl nebija pieredzēti un neti
ka pieredzēti arī pēc tam. Pieņemts uzskatīt, ka to galvenais
cēlonis bijis dziļais posts, tomēr, kā redzēsim, nereti iemesls
bija meklējams citur.
1358. gada “žakēriju”, proti, plašus zemnieku nemierus Fran
cijā, šķiet, patiesi izraisīja ekonom iskās grūtības. Sacelšanās
nodēvēta par godu “Labsirdīgajam Ž akam " - franču zemniekam,
kuram bija nācies piedzīvot nepanesamus pārbaudījumus. 1348.
un 1349- gadā Francijai pāri gāja “melnā nāve”, aiz sevis atstā
dama šausmas un postažu. Tad starp Angliju un Franciju uzlies
moja karš, kura lielākais smagums no jauna gūlās uz zemnieku
pleciem, jo, kā jau katrā vēlo viduslaiku karā, kareivji savā al
katībā izlaupīja un nodedzināja visas lauku sētas, kas gadījās
pa ceļam. Stāvokli vēl jo smagāku darīja tas, ka pēc 1356. gada
kaujas pie Puatjē, kurā franči piedzīvoja kaunpilnu sakāvi, Fran
cijas karali Žanu II un veselu lēveni augstmaņu vajadzēja iz
pirkt no gūsta. Kā allaž līdzīgos gadījumos, lielāko daļu dabūja
maksāt zemnieki, taču ap 1358. gadu viņu pacietības mērs bei
dzot bija pilns, un sekoja neparasti sīva sacelšanās. Nekādas
skaidri formulētas programmas nebija - zemnieki tikai metās
dedzināt pilis, slepkavoja kungus un apkaunoja viņu laulātās
draudzenes. Nav šaubu, ka galvenais nemieru cēlonis bija zem
nieku ekonom isko tiesību pārkāpšana, tomēr jāpiemin arī vēl
divi blakus apstākļi. Pirmkārt, žakērijas dalībnieki bija salīdzi
noši turīgākie Francijas zemnieki - jādomā, ka tie, kuri bija
nonākuši galējā nabadzībā, uzsākt organizētu sacelšanos ne
maz nebija spējīgi. Otrkārt, nenoliedzami svarīga loma bija ne

tikai ekonomiskajiem, bet arī politiskajiem apstākļiem. Kamēr
karalis savas dienas vadīja angļu gūstā, pilsētnieku grupējumi
lūkoja ieviest reformas valsts pārvaldē un ierobežot karaļa va
ru, savukārt aristokrātu frakcijas plānoja sagrābt varu savās ro
kās. Tā kā neviens vairs nesaprata, kurš kurā vietā tagad valda,
iespējams, ka zemnieki politisko haosu domāja izmantot savā
labā. Tomēr patiesībā izredzes nebūt nebija tik spožas, kā iesā
kumā varēja likties, - nepagāja ne mēnesis, kad valdošās aprin
das no jauna saliedējās, dumpis tika varmācīgi apspiests un no
jauna iedibinājās kārtība.
1381. gada angļu zem nieku sacelšanās, nopietnākais ap
spiesto slāņu dumpis Anglijas vēsturē, nereti tiek pielīdzināts
žakērijai, tomēr tās cēloņi bija pavisam citi. Šoreiz dzinulis bija
Anglijas zemnieku
ne tik daudz izmisums, kā cerību sabrukums. Ap 1381. gadu
nemieru cēloņi
manāmām jau vajadzēja būt “melnās nāves” pozitīvajām sekām.
Pirmkārt un galvenokārt, darbaspēka trūkuma dēļ pēc tā bija
audzis pieprasījums. Patiešām - sērgas dēļ intensīvāka kļuva
brīvlaišana, palielinājās brīvo laukstrādnieku algas un samazi
nājās rentes apmēri. Tomēr aristokrātiskie muižnieki joprojām
pūlējās saglabāt savus ienākumus un panāca to, ka klajā tika
laists likums, saskaņā ar kuru algas tika noteiktas pirmsmēra
apmēros un samazinājās arī brīvo bezzem nieku atalgojums. Ar
to vēl nebija gana - muižnieki raudzīja no jauna ieviest kādrei
zējās nodevas un klaušas. Skaidrs, ka zem niekiem nebija ne
mazākās vēlēšanās no jauna dzīvot tikpat stingrā pakļautībā un
nožēlojamā trūkumā kā senāk, un izcēlās neizbēgams konflikts.
1381. gada sacelšanās sārtu aizdedzināja sīka dzirkstele tas bija mēģinājums iekasēt valsts nodokli, kura apjoms tika
noteikts nevis proporcionāli iedzīvotāju mantiskajam stāvok
lim, bet vienāds itin visiem. Pirmo reizi Anglijas nodokļu poli
tikas vēsturē zemnieki atklāti sacēlās pret, viņuprāt, negodīgu
lēmumu. 1377. un 1379- gadā galvasnaudu izdevās iekasēt bez
liekiem sarežģījumiem, taču trešajā reizē, 1381. gadā, zemnieki
sarīkoja dumpi un lūkoja gūt gandarījumu par visām ciestajām
pārestībām. Vispirms viņi sadedzināja apkaimes rēķinu grāma
tas un izlaupīja mājas, kurās mita nīstākie kaklakungi, bet tad
Zemnieku sacelšanās. Tā beidzās
sarīkoja karagājienu uz Londonu, kur ar nāvi sodīja augstāko
līdz ar Vata Tailera nāvi. Iespējams,
tiesnesi un valsts kases pārzini. Apzinādamies stāvokļa nopiet
sard zes vīri baidījās, ka dum 
pinieks var nogalēt Ričardu II, ar
nību, piecpadsmitgadīgais Ričards II izgāja pie zemniekiem un
kuru tas tobrīd sarunājās
iekaroja viņu uzticību, jo solījās atcelt dzimtbūšanu un nepie
ļaut rentes paaugstināšanu. Sarunu laikā izcēlās sadursme, un
no karaļa sardzes vīru rokas krita zemnieku vadonis Vats Tailers. Palikuši bez priekšstāvja, zemnieki ātri vien izklīda, jo uz
skatīja, ka viss jau norunāts, taču mazgadīgais karalis, juzdams
Sacelšanās gaiļa
savu dzīvību drošībā esam, solījumus pildīt nemaz negrasījās.
Karaļa vīri izklīdušo zem nieku pulciņus drīz vien iztvarstīja,
un pāris šķietami lielākie nekārtību cēlāji vienā mierā tika sodīti

ar nāvi. Tādējādi dumpinieki nebija panākuši itin neko, tomēr
pārdesmit gadu laikā tīri ekonomisku iemeslu dēļ dzimtbūšana
pamazām izzuda pati no sevis un algoto laukstrādnieku stā
voklis manāmi uzlabojās.
Zemnieku nemieri izcēlās arī cituviet Eiropā, taču savu ne
apmierinātību demonstrēja arī pilsētnieki. Parasti kā vēlo vi
duslaiku pilsētnieku dumpju cēlonis tiek minēts apspiestā pro
letariāta sašutums, jo ekonom iskās krīzes apstākļos ekspluatā
cijas nasta bija tapusi pārāk smaga. Tomēr jādomā, ka tāds skaid
rojums ir pārāk vienkāršots, jo situācijas bija diezgan atšķirīgas
un ikvienā gadījumā sacelšanos izraisīja vairāk nekā viens fak
tors. Piemēram, 1374. gada nemieri Vācijas pilsētā Brunsvikā
bija ne tik daudz nabago cīņa pret bagātajiem, bet drīzāk politisks apvērsums, kura gaitā viens politisks grupējums no
mainīja otru. 1408. gada nemieriem Ziemeļvācijas Lībekā bija gluži
cita daba, un tic itin trāpīgi nodēvēti par “nodokļu maksātāju
dumpi”. Arī šoreiz tas bija ne tik daudz nabago konflikts ar bagā
tajiem, kā opozīcijas frakcijas mēģinājums ieviest lētāku pārvaldi.
Proletāriskāka daba piemita 1378. gada čiompi dumpim Florencē. Čiompi bija audēji un nelaimīgā kārtā bija nodarbināti
tādā ražošanas nozarē, kuru depresija piem eklēja vispamatī
gāk. Viena daļa audēju zaudēja darbu, savukārt palikušos vil
nas rūpnieki nereti piekrāpa vai nemaksāja viņiem pienākošos
algu. Vilnas rūpniekiem Florencē bija liela teikšana, un tāpēc
viņi bieži vien likumu apgāja ar līkumu. Tas nozīmē, ka no
jebkādām ekonom iskas dabas reformām katrā ziņā būtu izrie
tējušas arī politiska rakstura sekas. Galu galā pēdējais piliens
izrādījās politiskā krīze. 1378. gadā Florence jau trīs gadus bija
karojusi ar pāvesta valsti. Vairāki patricieši gāza veco režīmu, jo
vēlējās mainīt Florences militāro politiku un iemantot politisku
varu. Izmantodami radušos situāciju, viņi lūkoja izpelnīties sa
biedrības apakšslāņu atbalstu, un pēc pāris m ēnešiem , apzinā
jušies savu spēku, audēji spēra vēl daudz radikālāku soli. Sa
celšanās galvenais cēlonis bija ekonomiskās grūtības un pie
dzīvotās pārestības, tomēr samērā nozīmīga loma bija arī per
soniskajam naidam. Čiompi pie varas palika sešas nedēļas, ku
ru laikā mēģināja ieviest nodokļu atvieglojumus, mazināt bez
darbu un sevi līdz ar citiem proletāriešu grupējumiem iedabūt
Florences valdības sastāvā. Tom ēr varu saglabāt viņi nemācēja,
un nākamā oligarhiskā valdība visas čiompi reformas pasludi
nāja par atceltām.
Ja tagad visiem minētajiem, tik dažādajiem nemieriem lūko
jam atrast kādu kopsaucēju, tad ar drošu prātu varam sacīt, ka
teju visus no tiem faktiski izraisīja ekonom iskā krīze. Tomēr
zināma loma bijusi arī politiskas dabas apsvērumiem, un ne
visi dumpji vainagojās ar vienlīdz lielām sekmēm. Zīmīgi, ka
visātrāk neveiksmi cieta tie dumpinieki, kuru rindās cīnījās ti-

kai trūkuma izvārdzināti sabiedrības zemāko slāņu pārstāvji.
Tas acīmredzot notika tāpēc, ka augstākās sabiedrības pārstāvji
daudz labāk prata stāvēt pie varas stūres un dot pavēles, tur
klāt, kas vēl svarīgāk, viņiem bija pieejami līdzekļi un kara
spēks, kas dumpi varēja apspiest. Dažkārt apakšslāņu pārstāvji
uzsāka savstarpējas ķildas, kam ēr privileģētās kārtas allaž mā
cēja saglabāt vienotību, kad trūcīgie apdraudēja viņu mantu un
stāvokli. Turklāt vienkāršie ļaudis vienmēr pārāk neapdomīgi
ļāvās acumirklīgas atmaksas alkām, proti, nedomāja par ilgter
miņa pārvaldes programmu izstrādāšanu un īstenošanu, kālab
parasti neiemantoja nekādus vienojošus, iedvesmojošus ideālus.
Kad mazliet vēlāk iztirzāsim to, kā norisinājās husītu revolūcija
Bohēm ijā, tad redzēsim, ka reliģiska rakstura ideja vēlajos vi
duslaikos lielas ļaužu masas varēja saliedēt daudz ciešāk nekā
politika, ekonom ika vai sociālās prasības.
Ar dumpjiem tikt galā augšslāņa pārstāvjiem izdevās, tomēr
Aristokrātu izpriecas vēlajos viduslaikos. Pievērsiet uzm anību kungu kurpju
sm ailajiem purngaliem un sieviešu cep urēm , kuras augstumā divreiz pār
sniedz dām as galvas izmērus
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viņi labi apzinājās to, cik nestabila ir ekonom iskā situācija un
sabiedrības em ocionālais stāvoklis. Kuru katru mirkli kāds dum
pis varēja izcelties no jauna, un aristokrāti visas pūles veltīja
tam, lai savu privileģēto stāvokli sabiedrībā saglabātu. Vēlo vi
duslaiku aristokrātu ekonomiskais stāvoklis bija visai riskants,
jo lielāko daļu ienākumu viņiem sagādāja zem es īpašums. Brī
žos, kad labības cenas un rentes apjoms kritās, savukārt algas
palielinājās, augstmaņu finansiālie apstākļi acīmredzot kļuva
pavisam spiedīgi. Iespējam s, ka viens otrs aristokrāts greizi lū
kojās arī uz tirgotājiem un finansistiem, kuri tirgus cenu kraso
svārstību reizēs itin labi prata iedzīvoties uz viņu rēķina. Patie
sībā turīgākie tirgotāji ar laiku iegādājās zemi un iefiltrējās aristo
krātu aprindās. Turklāt vairums lielmuižnieku ar ekonom iski
nelabvēlīgo situāciju pamanījās tikt galā, prātīgi vadīdami mui
žas lietas, un daļa no viņiem iedzīvojās vēl nebijušā bagātībā.
Tomēr lielākā daļa aristokrātu tagad jutās gan ekonom iski, gan
sociāli neaizsargāti, tālab mēģināja uzbūvēt mākslīgas barjeras,
lai norobežotu sevi no pārējās sabiedrības.
Kā divi spilgtākie norobežošanās piemēri minama augstma
ņu tieksme pēc greznības un ekskluzīvu bruņinieku ordeņu
dibināšana. Vēlīnajos viduslaikos aristokrātu dižmanība sasnie
dza vēl nepieredzētus apmērus. Laikā, kad visapkārt plosījās
bads un sērga, augstmaņi rīkoja karaliskus banketus un krāš
ņus karnevālus. 1468. gadā kādās dzīrēs Flandrijā gardumi uz
galda bijuši sakrauti 14 m augstā kaudzē. Ārkārtīgi dižmanīgs
bija arī aristokrātu apģērbs: vīrieši valkāja kurpes ar gariem,
smailiem purngaliem, bet sievietes bija iecienījušas bagātīgi iz
rotātas, vītnēm apkarinātas galvassegas. Bagātniekiem krāšņi
ģērbties ir paticis vienmēr, taču šķiet, ka vēlo viduslaiku aristo
krāti šajā ziņā ļāvušies tādai kā apsēstībai - lai pasvītrotu to, ka
viņi atšķiras no pārējiem. Par vēlmi iedibināt striktu sociālu
hierarhiju liecina arī daudzie, vēlajos viduslaikos nodibinātie
bruņinieku ordeņi, tādi kā Bikšu Lences vai Zeltvilnas Aunādas
ordenis. Apvienodamies ekskluzīvos ordeņos, kuru locekļiem
nācās ievērot īpašus uzvedības noteikumus un nēsāt īpašas pa
zīšanās zīmes, aristokrāti, juzdamies sociāli apdraudēti, no jauna
pūlējās norobežoties no sabiedrības, tādējādi it kā uzkārdami
kaklā plakātu, uz kura rakstīts: ‘Tikai kluba biedriem .”
Pārmērīgo tieksmi pēc greznības var skaidrot arī ar vēlēša
nos aizbēgt no reālās pasaules. Aristokrātam, kuram acu priekšā
nemitīgi grēdojās līķi, daudz patīkamāka varēja likties iespēja
pārcelties iedomu pasaulē, kurā visi bija apveltīti ar elegantām
manierēm, dzīroja pie bagāti klātiem galdiem un ģērbās daudz
krāsainos tērpos. Līdzīgā kārtā no domām par nāvi lūkoja at
kauties ari vienkāršie ļaudis, kuri nekādu lielo greznību neva
rēja atļauties: piemēram, pūlis noraudzījās, kā akli ubagi tvarsta
kviecošu cūku un ar rungām slānī nevis lopiņu, bet viens otru,

vai ari uzjautrinājās par to, kā taukiem noziestā stabā mēģina
uzrāpties puikas, kuriem par balvu piesolīta zoss.
Tomēr maldīgi būtu domāt, ka vēlo viduslaiku eiropieši to
vien darīja, kā nodevās trakulīgām orģijām. Patiesībā tie paši
cilvēki, kuri vienubrīd meklēja elegantas vai skaļas izpriecas,
tālaika psiholoģiskā stresa apstākļos tikpat bieži krita otrā galē
jībā un ļāvās nevaldāmām skumjām. Visu vēlo viduslaiku gaitā
pieauguši vīrieši un sievietes asaras lēja straumēm vien. Franci
jas karaliene māte publiski apraudājusies, kad pirmoreiz ierau
dzījusi savu mazdēlu; slavenais sludinātājs Vincents Ferrers bi
jis spiests pārtraukt sprediķi par Kristus ciešanām un Pastaro
tiesu, jo pats līdz ar visiem klausītājiem pārāk nevaldāmi šņuk
stējis; savukārt Anglijas karalis Edvards II cietumā esot lējis tik
karstas asaras, ka pieraudāto labumu varējis izmantot kā ūdeni
bārdas skūšanai. Pēdējais nostāsts izklausās visai izpušķots, to
mēr tas itin labi liecina par to, ko tālaika cilvēki uzskatījuši par
iespējamu. Skaidri zināms, ka kristīgā baznīca pret raudāšanu
izturējusies visnotaļ labvēlīgi, tāpēc ka līdz mūsu dienām sagla
bājušās raudoša sv. Jāņa statuetes, kurām līdz asarām aizkusti
nāt nepārprotami vajadzēja arī skatītājus.
Tāpat sprediķotāji aicināja ļaudis kavēties pārdomās par Kris
tus ciešanām un viņu pašu nāves stundu. Plaši iecienīti bija
baismīgi krucifiksi, un Jaunava Marija vairs nebija smaidoša ma
donna - drīzāk gan bēdu sagrauzta māte: tagad viņa visbiežāk
tika tēlota krusta pakājē, kur gulēja, saļimusi zem sāpju nastas,
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vai citos gadījum os klēpī auklēja m irušo dēlu. Pastāvīgā nāves
elpa m anām a ari vēlo viduslaiku skulptūrās, freskās un grām a
tu ilustrācijās, kas kalpo kā nem itīgs atgādinājum s par to, cik
īsa ir dzīve un cik briesm īgas m okas grēciniekus sagaida ellē.
Tipiska vēlo viduslaiku kapavieta ir rotāta ar skulptūrām , kurās
nelaiķis tēlots kādā no savas dzīves raksturīgākajiem brīžiem
vai arī kā jau sastindzis līķis, kurš palikušajiem liek dom āt par
to, ka nāve ir ne vairāk kā netraucēts un ciešs miegs. Tom ēr
četrpadsm itā gadsim ta nogalē ieviesās paraža kapavietu grez
not ar skulptūrām , kurās nāve tēlota iespējam i atbaidoša: izdē
dējuši m iroņi dem onstrēja savas iekšas vai arī tika noklāti ar
čūskām un krupjiem . Uz dažiem kapakm eņiem bija iegrebti
uzraksti, no kuriem palicēji varēja uzzināt, ka ari paši drīz vien
būs “sm irdošs līķis, tārpu ēsm a”. Dažkārt bija lasām s asinis stin
dzinošs brīdinājum s: “Tas, kas tu esi, es biju; tas, kas es esm u,
tu b ūsi.” Ilustrācijās čum ēja un m udžēja skati, kā sm īnoša Nā
ve, rokā turēdam a izkapti, aizrauj sev līdzi smalki ģērbtus un
veselīga izskata ļaudis, vai arī kā sadistiska izskata velni ellē
cepina grēciniekus, kuriem sāpes izķēm ojušas vaibstus. Ļaudis,
kuri gleznoja vai apcerēja tam līdzīgas ainas, jau nākam ajā die
nā varēja m esties nevaldām ā uzdzīvē, tāpēc nereti rodas ie
spaids, ka vēlo viduslaiku kultūrai piem itis teju vai m aniakālas
depresijas raksturs. T om ēr jādom ā, ka tik galēja reakcija bijusi
nepieciešam a, jo acīm redzot palīdzējusi cilvēkiem tikt galā ar
pastāvīgām bailēm.

3. TIESA PAR G O D U BAZNĪCAI UN BADS PAR
G O D U DIEVAM
Dziļā interese par nāves jēgu tiklab apliecināja arī izjustas
u n visaptverošas reliģiozitātes klātbūtni. Pēc 1300. gada attīstī
to viduslaiku reliģiskais entuziasm s nekādā ziņā nebija nopla
cis - patiesībā tas piedzīvoja vēl tālāku pacēlum u. Tom ēr ta
gad, kad baznīca bija saskārusies ar autoritātes saglabāšanas
problēm u un pasaulē iestājies pilnīgs sajukum s, ticīgo jūtas ie
m antoja citas izpausm es formas.
Pēc tam kad 1303- gadā pēc pārciestā pazem ojum a nomira
pāvests Bonifācijs VIII. baznīca pārdzīvoja zināmu varas krīzi, kura
izrādījās tikpat smaga un ilga kā tālaika krīze ekonomikā. Tajā
izšķiramas trīs fāzes: tā dēvētais Babilonas gūsts (1305 - 1378),
Lielā shizm a (1378 - 1417) un pāvesta vara Itālijā (1417 - 1517).
Babilonas gūsta laikā pāvesta varas centrs bija nevis Roma, bet
gan Aviņona, un pāvests bija spiests vairāk vai m azāk rēķinā
ties ar Francijas karaļu interesēm . Tam bija vairāki iemesli: pirm 
kārt un galvenokārt, pēc cīniņa starp Filipu Skaisto un Bonifāciju VIII, kurā uzvarētājs nepārprotam i izrādījās Francijas kara-

lis, turpmākie pāvesti nejuta ne m azāko vēlēšanos viņa dusmas
uzkurināt no jauna. Patiesībā, tiklīdz pāvesti atskārta to, ka Fran
cijas karaļiem pavēlēt nevar, viņi saprata, ka samērā izdevīgi
būtu viņus glaudīt pa spalvai. Viena no priekšrocībām bija dro
ša mājvieta Dienvidfrancijā, labu gabalu prom no nemierpilnās
Itālijas. Itālijas vidienē un Romas pilsētā četrpadsmitajā gadsim
tā valdīja tik trauksmains un dumpīgs gars, ka tur pāvestam
nebija pat personiskās drošības garantijas, kur nu vēl iespējas
daudzmaz mierīgos apstākļos uzraudzīt baznīcas pārvaldes dar
bu. Toties Aviņonā nekādas briesmas nedraudēja. Aviņona gan
tolaik nemaz neatradās Francijas karalistes robežās - tā bija
nelielas, pāvesta pārziņā esošas teritorijas lielākā pilsēta - , taču
franču militārie spēki bija pietiekoši tuvu, lai pāvests tur varētu
justies drošībā. No Francijas karaļu aizbildniecības izrietēja arī
cita priekšrocība, proti, atbalsts abpusēji izdevīgas politikas re
alizēšanā Vācijā un Dienviditālijā. Jādom ā, ka nozīmīgākais to
mēr bija līgums, saskaņā ar kuru kandidātus uz bīskapu krēs
liem izvirzīja Francijas karalis, bet amatā bīskapus iecēla pā
vests, līdz ar to ievākdams vērā ņemamus naudas līdzekļus.
Pēc 1305- gada profranciskā sistēma ieviesās tik plaši, ka līdz
1378. gadam lielais vairums kardinālu un arī paši pāvesti bija
francūži.
Aviņonas laikā pāvestiem baznīcas centralizācijas darbs vei
cās tik labi kā vēl nekad. Pirmo reizi tika ieviesta patiešām
stabila finansiālā bāze, kuras pamatu nodrošināja visas Eiropas
garīdznieku maksātie nodokļi. Arī uz vakantajām vietām tagad
tika izvirzīti daudz vairāk kandidātu nekā agrāk (praksē gan
pāvests amatā visbiežāk apstiprināja Francijas un Anglijas kara
ļu ieteiktos pretendentus), un ar manāmi lielāku apņēmību un
nežēlību pāvesti nīdēja ķeceru mācības. Pāvesta vara daudz
maz pieņēmās spēkā, toties mazinājās ticīgo cieņa un lojalitāte
pret baznīcas galvu. Klērs atsvešinājās tālab, ka no garīdznie
kiem pastāvīgi tika pieprasītas diezgan apjomīgas summas, sa
vukārt laji šausminājās par pērkamību un prātam neaptveramo
greznību, kāda valdīja pāvesta galmā: kardināli dzīvoja greznāk
nekā lielmuižnieki, baudīja pāvu, fazānu, rubeņu un gulbju ce
pešus, savukārt smalkākos vīnus varēja pasmelt no krāšņi vei
dotām strūklakām. Vairums Aviņonas laika pāvestu bija visno
taļ godājami un ar mēra izjūtu apveltīti vīri, taču viens no vi
ņiem, Klements VI (1342 - 1352), bija vēl sliktāks par saviem
kardināliem. Par naudu Klements bijis gatavs sniegt jebkādus
garīga rakstura pakalpojumus, lielījies, ka zināmos politiskos
apstākļos par bīskapu varot iecelt pat ēzeli, un savu nemitīgo
nodošanos miesaskārībai attaisnojis ar to, ka izvirtību viņam
ieteikuši ārsti.
Pēc kāda laika, pakļāvušies publikas spiedienam, pāvesti
deva solījumu atgriezties Romā. 1367. gadā to neveiksmīgi lūkoja
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darīt Urbāns V, un pāvests Gregors XI 1377. gadā Svētajā pilsē
tā atgriezās pilnīgi un galīgi. Taču nepagāja ne gads, kad Gre
gors XI nomira, un tad notika katastrofa. Kardinālu kolēģija
klaigājoša, ar sentimentālu patriotismu apsēsta pūļa ielenkumā
par pāvestu ievēlēja itāli, kurš pieņēm a Urbāna VI vārdu. To
mēr vairums kardinālu bija francūži un savu lēmumu drīz vien
nožēloja - jo sevišķi tāpēc, ka Urbāns VI uz karstām pēdām ar
viņiem sāka ķildoties un izrādīja tādas kā paranojas pazīmes.
Tālab franču kardināli pēc pāris m ēnešiem sanāca kopā atkal,
pirmītējās vēlēšanas pasludināja par nenotikušām un Urbāna
vietā par pāvestu iecēla cilvēku no pašu vidus, kurš sevi nosau
ca par Klementu VII.
Diemžēl Urbāns VI tik lēti vis atkāpties negribēja. Gluži ot
rādi: viņš sasauca pilnīgi jaunu, itāļu kardinālu kolēģiju un vie
nā mierā palika sēžam savā Romas krēslā. Klements VII ar sa
vējiem žigli atkāpās uz Aviņonu, un iesākās tā dēvētā “Lielā
shizma”. Francija un tās ietekm es sfērā esošās valstis, tādas kā
Skotija, Kastīlija un Aragona, par pāvestu atzina Klementu, sa
vukārt pārējā Eiropa par katoliskās baznīcas īsto un vienīgo
galvu uzskatīja Urbānu. Trīs gadu desmitus kristieši bezpalīdzī
gi noskatījās, kā konkurējošie pontifiki viens otru apkrauj ar
lāstiem un starptautiskie mūku ordeņi sašķeļas romiešu un aviņoniešu nometnēs. Galu shizmai nedarīja pat pāvestu nāve katrai nometnei bija sava kardinālu kolēģija, kura pāvesta krēs
lā nekavējoties nosēdināja nākam o francūzi vai itāli. Izejas no
strupceļa nebija, un 1409. gadā abu nometņu prelāti sapulcējās
Pizā, kur atcēla abus pāvestus un ievēlēja jaunu. Tomēr nedz
itāļu, nedz franču pāvests sapulces lēmumu neakceptēja, un
abu politiskie sabiedrotie bija gana spēcīgi, lai katrā nom etnē
no jauna iedibinātos zināma kārtība. Iznākumā pēc 1409. gada
viens otru ar lāstiem jau apkrāva ne vairs divi, bet gan veseli
trīs konkurējoši pāvesti.
Lielajai shizmai galu vispēdīgi darīja 1417. gada Konstances
koncils, plašākā baznīcnieku sanāksm e viduslaiku vēsturē. Šo
reiz sanākušie prelāti bija nodrošinājušies ar laicīgās varas at
balstu un pirms jauna pāvesta iecelšanas pamanījās padarīt ne
kaitīgus galvenos pretendentus. Koncils pāvesta krēslā nosēdi
nāja Mārtiņu V, un Eiropas katoliskās baznīcas vienotība bija
pilnībā atjaunota. Taču tūliņ pēc tam iesākās strīdi par baznīcas
pārvaldes raksturu. Konstances koncila locekļi ņēmās apšaubīt
viduslaikos akceptēto pāvesta monarhijas teoriju un pieprasīja
iedibināt “konciliāru” varu. Divos būtiski svarīgos dekrētos viņi
nāca klajā ar paziņojumu, ka prelātu galvenās padomes vara
esot augstāka nekā pāvesta vara un ka baznīcas pārvaldi pie
nāktos īstenot šādiem konciliem ar regulāru sanāksmju palīdzī
bu. Nav nekāds brīnums, ka turpmākie pāvesti, kuri tagad bija
atgriezušies Romā, minētos dekrētus visiem spēkiem pūlējās

padarīt par nebijušiem. Kad 1431. gadā saskaņā ar Konstancē
pasludināto kārtību Bāzelē sanāca jauns koncils, toreizējais pā
vests, kā nu prazdams, lūkoja tā darbu sabotēt. Visbeidzot viņš
uzvarēja: pēc ieilgušas cīņas Bāzeles koncils 1449. gadā izvēr
tās par nožēlojamu izgāšanos, un mēģinājums baznīcā iedibi
nāt konstitucionālu pārvaldi beidzās ar pilnīgu neveiksmi. To
mēr konciliāristus pieveikt pāvests spēja tikai tālab, ka bija no
drošinājies ar Eiropas valstu valdnieku atbalstu. Ar atsevišķiem
karaļiem un firstiem pāvests bija noslēdzis draudzīgu vienoša
nos, no savas puses apsolīdams piešķirt viņiem lielāku teikša
nu vietējās baznīcas lietās. Tādējādi teorētiski pāvests augstāko
varu iemantoja no jauna, bet praktiski daļu reālās varas zaudē
ja. Lūkodams to kompensēt, viņš mēģināja vairot savu tiešo
varu Itālijas vidienē. Vairums piecpadsmitā gadsimta pāvestu
valdīja gandrīz tāpat kā firsti - organizēja karagājienus, krāpa
sabiedrotos un cēla krāšņas pilis. Un tā, neraugoties uz to, ka
pāvestam beidzot bija sava, politiski stabila un dzīvotspējīga
valsts, viņa reputācija īsteni dievbijīgu ļaužu acīs bija un palika
pagalam zema.
Kamēr pāvesti pūlējās tikt galā ar minētajām likstām, vietē
jās garīdzniecības prestižs visā Eiropā vairāku iemeslu dēļ ma
nāmi mazinājās. Pirmkārt, pāvesta augošo finansiālo prasību
dēļ klēriķi aizvien vairāk līdzekļu pieprasīja no lajiem, bet pē
dējie to ņēma ļaunā - jo sevišķi valdošās ekonomiskās krīzes
apstākļos. Otrkārt, mēra sērgas uzliesmojumos garīdznieki bie
ži vien ņēma kājas pār pleciem, kā to darīja ari visi pārējie, taču
līdz ar to viņi zaudēja pēdējās pretenzijas uz morālu pārākumu.
Tomēr jādomā, ka visvairāk augošo neapmierinātību ar garīdz
niecību sekm ēja laju izglītības līmeņa paaugstināšanās. Patei
coties tam, ka joprojām palielinājās skolu skaits un lētākas pa
lika grāmatas (par to sīkāk runāsim mazliet vēlāk), arvien vai
rāk ļaužu apguva lasītprasmi. Līdz ar to laji varēja lasīt Bībeles
fragmentus vai arī biežāk - populāras ticības mācības ābeces.
Tūliņ kļuva skaidrs, ka vietējie mācītāji nebūt nedzīvo saskaņā
ar tiem principiem, ko iedibinājis Jēzus ar saviem mācekļiem.
Tostarp pastāvīgā nestabilitāte un bailes vēlmi pēc reliģiskas
dabas mierinājuma cilvēka sirdī iesvēla tik karstu kā vēl nekad.
Ar ierasto praksi, proti, baznīcā iešanu, grēksūdzi un pakļauša
nos garīdznieka autoritātei, tagad izrādījās par maz, ticīgie rau
dzīja atrast kādu alternatīvu ceļu pie Dieva. Tamlīdzīgu m eklē
jumu bija daudz, tie krasi atšķīrās viens no otra, tomēr mērķis
visiem bija viens - remdēt cilvēka milzīgās alkas pēc augstākā
garīguma.
Iecienītākais bija ceļš, kura gājēji, cerēdami iemantot Dieva
labvēlību šajā pasaulē un mūžīgo pestīšanu pēcāk, piekopa
aktīvu ticības praksi. Neredzēti daudz ļaužu devās svētceļojumos un regulāri piedalījās reliģiskās procesijās - ceļu ticīgie
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mēroja basām kājām. Gājieni parasti t
nesī un dažkārt pat ik nedēļu. Visi t
( 1300. - 1500.g.)
īpašam “mesas mācītājam” par mesu,
gums par mirušo radinieku dvēselēm, un testamentos parasti
tika ierakstīts speciāls rīkojums par to, lai neskaitāmas piemi
ņas mesas tiktu noturētas paša aizgājēja dvēseles pestīšanas
Laju ticības jūtu pacēlums:
labad. Nemitīga lūgšanu skaitīšana pārvēr
(1) ticības prakse
t]a 2i dievbijīgi ļautiņi mēģināja izskaitļot, cik asins
krustā sistais Jēzus, jo tieši tik reižu viņi gribēja skaitīt tēvreizi.
Pārspīlētākais un šaušalīgākais reliģiskais rituāls vēlajos vidus
laikos bija flagelācija. Sievietes, apvienojušās reliģiskās kopie
nās, regulāri šaustīja sevi ar raupjām ādas siksnām, ķēdēm un
mezglainām virvēm. Kāda jauna meitene, kura dzīvojusi Polijā
un tamlīdzīgā kopienā iestājusies 1331. gadā, drīz vien ieman
tojusi smagus iekšējo orgānu bojājumus un vienpadsmit m ēne
šu laikā palikusi par pilnīgu kropli. Publiska paššaustīšanās ne
bija iecienīta, tomēr pirmās mēra epidēmijas laikā, 1348. un
1349- gadā, ticīgie veseliem pulkiem soļoja cauri visai Ziemeļeiropai dziedādami un viens otru slānīdami ar pletnēm, tā domā
dami novērst šķietamās Dieva dusmas.
Krasi pretējs ceļš pie Dieva veda caur gremdēšanos savā
dvēselē - caur misticismu. Visā Eiropā, bet Vācijā un Anglijā jo
sevišķi, mistiķes un mistiķi, kas bija nākuši kā no garīdzniecī
bas, tā arī no laju aprindām, Dievam lūkoja tuvināties ar “noVēlie vidu slaiki
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šķirtības”, apceres un garīgu vingrinājumu palīdzību. Savdabī
gākais un daiļrunīgākais vēlo viduslaiku misticisma teorētiķis
bija vācu tautības dominikāņu mūks Meistars Ekharts (apm.
1260. - 1327.g.), kurš mācījis, ka ikviena cilvēka dvēselē dziļi jo
dziļi noslēpta kāda vara jeb “dzirksts”, kas ir Dieva īstenais
mājoklis. Atsacīdamies no itin visa, kas saistās ar personības
apzināšanos, cilvēks spēj ietiekties savas dvēseles slēptākajās
spraugās un tur atrast Dievu. Ekharts nebūt nevēlējās, lai ļaudis
pārstāj apm eklēt baznīcu (galu galā viņš pats sprediķoja no
baznīcas kanceles), tomēr lika manīt, ka ārišķīgie rituāli cilvēku
Dievam tuvāk neved un to nozīme ir salīdzinoši mazsvarīga.
Tāpat viņš lielā mērā veicinājis arī to, ka ticīgie sāka domāt pie Dieva ikviens ar pietiekoši lielu gribasspēku apveltīts kris
tietis var nonākt paša spēkiem. Tāpēc baznīcas varasvīri Ekhartu apsūdzēja, ka viņš “neizglītotus un nedisciplinētus ļautiņus
musina uz m ežonīgiem un bīstamiem izlēcieniem ”. Neraugo
ties uz to, ka savu mācību kopumā Ekhartam izdevās aizstāvēt,
dažus viņa izteikumus pāvests nosodīja.
Ekharta kritiķi netika raizējušies veltīgi - viena daļa katoļu
viņa mācības ietekmē patiesi krita ķecerībā, proti, sāka ticēt, ka
spēj saplūst ar Dievu tepat zemes virsū un bez mācītāja starpnie
cības. Tomēr šo, tā dēvēto Brīvā Gara piekritēju, nebija daudz.
Nesalīdzināmi vairāk pēc kāda laika bija ortodoksālo mistiķu,
kuri par Meistaru Ekhartu dažā labā gadījumā nemaz nezināja,
ticēja, ka dvēseles saplūsmē ar Dievu lielāka nozīme ir iniciatīvai
no Dieva puses un ka visnotaļ būtiska loma mistiskajā procesā ir
baznīcas rituāliem. Tomēr ari viņi turējās pie pārliecības, ka “ne
vis baznīca dara cilvēkus svētus, bet cilvēki dara svētu baznīcu”.
Četrpadsmitajā gadsimtā vairums misticisma skolotāju un prakti
ķu bija klēriķi, mūķenes vai vientuļnieki, savukārt piecpadsmita
jā misticisms izmainītā formā kļuva populārs laju vidū. “Praktiskā
misticisma” mērķis bija nevis pilnīga, ekstātiska saplūsme ar Die
vu, bet drīzāk tas, lai cilvēks iemantotu sajūtu, ka dievišķais ir
nepārtraukti klātesošs visās ikdienas dzīves norisēs. Populārā
kais ceļvedis šajā ziņā bija “Kristus atdarināšana” latīņu valodā,
kuru ap 1427. gadu it kā sarakstījis Ziemeļvācijas kanoniķis To
mass a Kempiss. Pateicoties sacerējuma vienkāršajai, tomēr sprai
gajai valodai un saturam, kurš pauda, ka īsteni dievbijīgs kristie
tis var būt arī cilvēks, kurš aktīvi iesaistās pasaulīgās dzīves noti
kumos, šī grāmata īpaši piesaistīja ierindas ticīgos. Tieši tāpēc tā
drīz vien tika pārtulkota visās Eiropā izplatītākajās valodās. Vēl
līdz šai baltai dienai “Kristus atdarināšana” kristīgās auditorijas
vidū ir otrā iecienītākā lasāmviela pēc Bībeles. Grāmata lasītāju
mudina piedalīties vienā reliģiskā ceremonijā, proti, Svētā vakar
ēdiena sakramentā, taču attiecībā uz visu pārējo par svarīgāko
tiek uzskatīta iekšēja, dvēseliski pārdzīvota dievbijība. Saskaņā
ar šo mācību ikviens kristietis par Jēzus “līdzbiedru” var tapt gan
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tad, ja iet pie dievgalda, gan ari caur Bībeles stāstu apcerēšanu
un vienkāršu, tikumisku dzīves veidu.
Trešā vēlo viduslaiku dievbijības izpausme bija atklāts reli
ģisks protests jeb ķecerība. Anglijā un jo sevišķi Bohēm ijā ķe
ceru kustība baznīcai sagādāja nopietnas raizes. Vēlo viduslai
ku Anglijā ķeceru kustībai pamatus lika Oksfordas teologs Džons
Viklifs (apm. 1330. - 1384.g.), kurš bija kaismīgs sv. Augustīna
teoloģijas piekritējs, tālab ticēja, ka pestīšanai no laika gala n o
lemts tikai zināms skaits ļaužu, savukārt pārējiem neizbēgamā
kārtā būs jādodas uz elli. Viņaprāt, izredzētajiem vajadzēja dzī
vot vienkārši, saskaņā ar Jaunās Derības principiem, taču patie
sībā vairums garīdznieku savas dienas vadīja greznībā un ļāvās
pārmērībām, tāpēc Viklifs secināja, ka lielākajai daļai baznīcas
amatpersonu uz pestīšanu nav ko cerēt. Pēc viņa domām, vie
nīgais risinājums būtu tāds, ka laicīgie valdnieki pārņem baznī
cas mantu savā ziņā un baznīcā ievieš reformas, kuru gaitā
samaitātie garīdznieki un bīskapi tiek nomainīti ar cilvēkiem,
kas dzīvo saskaņā ar apustuliskajiem principiem. Skaidrs, ka
Anglijas aristokrātiem tāda nostāja patika, jo solīja iespēju pie
savināties baznīcas trofejas, turklāt viņiem nebija nekas pretī
Viklifu izmantot kā ķēdes suni, kurš iebaida gan pāvestu, gan
vietējo garīdzniecību. Tāpēc sākotnēji Viklifs iemantoja aristo
krātijas atbalstu. Tomēr mūža nogalē viņš neauglīgās prasības
pēc reformām sadomāja mest pie malas un sāka apšaubīt kato
liskās baznīcas pamatu pamatus, tostarp pat euharistijas sakra
mentu. Tamlīdzīgs radikālisms izbiedēja pat ietekmīgos atbal
stītājus, un, ja Viklifs būtu nodzīvojis garāku mūžu, tad pār
saviem ķecerīgajiem uzskatiem laikam tomēr būtu dabūjis at
bildēt baznīcas tiesas priekšā. Pēc viņa nāves baznīcas varas
vīri atviegloti uzelpoja, tomēr miera brīdis nebija ilgs, jo izrādī
jās, ka Viklifam ir ne mazums sekotāju laju aprindās - viņus
dēvēja par lollardiem. Pēdējie turpināja kaismīgi propagandēt
dažas no sava skolotāja radikālākajām idejām. Viņu būtiskākās
prasības saistījās ar to, ka patiesi dievbijīgiem kristiešiem no
samaitātās baznīcas jāturas pēc iespējas tālāk, pašu spēkiem
jāstudē B ībele un, ciktāl iespējams, jāklausa savai sirdsapziņai.
Četrpadsmitā gadsimta pēdējos divdesmit gados lollardu rindās
iestājās ļoti daudzi, tomēr ķecerības vilnis manāmi noplaka pēc
tam, kad 1399. gadā par nodošanos ķeceru mācībām Anglijā
tika ieviests nāves sods un 1414. gadā ar neveiksmi beidzās
lollardu organizētā sacelšanās. Lai nu kā, neliels skaits lollardu
turpināja darboties pagrīdē, un viņu pēcteči sešpadsmitajā gad
simtā lielā mērā veicināja protestantisko reformāciju.
Nesalīdzināmi lielāka izrādījās Viklifa ietekme Bohēm ijā. Ap
1400. gadu čehu tautības studenti Viklifa mācību no Oksfordas
aizveda uz Bohēm ijas galvaspilsētu Prāgu. Tur par kaismīgu
Viklifa piekritēju kļuva kāds ar runas dāvanām apveltīts sludi

nātājs Jans Huss (apm. 1373- - 1415-g.), kurš jau iepriekš savos
kupli apm eklētajos sprediķos tika nikni vērsies pret “pasauli,
miesu un nešķīsto garu”. Viklifa teorijas Huss izmantoja kā ar
gumentus paša prasībām darīt galu grēka uzvaras gājienam ga
rīdzniecības aprindās un laikā no 1408. līdz 1415. gadam apvie
noja ievērojamu skaitu tautiešu cīņā par baznīcas reformām.
Huss nevienu neatbaidīja, kritizēdams euharistijas doktrīnu, kā
to bija darījis Viklifs, un tāpēc iemantoja patiešām plašu atbal
stu. Lielās shizmas juku laikā Husu savā aizgādībā ņēm a pats
Bohēm ijas karalis, savukārt ietekmīgi aristokrāti viņu atbalstīja
to pašu apsvērumu dēļ, no kādiem tika vadījušies viņu kolēģi
Anglijā. Tomēr svarīgākais, ka Husam bija ārkārtīgi daudz se
kotāju vienkāršās tautas masās, jo viņš prata brīnumskaisti ru
nāt un iestājās par sociālo taisnīgumu. Kad 1415- gadā Huss
piekrita doties uz Konstances koncilu, lai aizstāvētu savus uz
skatus un sanākušos prelātus lūkotu pārliecināt par to, ka baz
nīcu glābt var tikai kardinālas reformas, tad viņa pusē bija teju
visi Bohēmijas iedzīvotāji. Husam tika garantēta personas n e
aizskaramība, tomēr visi solījumi izrādījās ne vairāk kā tukša
skaņa: pieviltais ideālists pat netika pienācīgi uzklausīts, viņu
notiesāja par ķecerību un sadedzināja uz sārta.
Husa piekritēji Bohēm ijā iesvēlās taisnīgās dusmās un, ilgi
nekavēdamies, izsludināja atklātu dumpi. Aristokrāti, izmanto
dami situāciju, sagrāba baznīcas zemes, savukārt trūcīgākie ga
rīdznieki, amatnieki un zemnieki vienojās cerībā īstenot Husa
izvirzītos mērķus - reliģijas reformu un sociālo taisnīgumu. Lai
kā no 1420. līdz 1424. gadam vienkāršas izcelsm es husītu karapūļi, kurus cīņā vadīja izcili apdāvinātais ģenerālis Jans Žižka,
pārliecinoši sakāva vairākas no Vācijas iebrukušu, labi bruņotu
“krustnešu” armijas. 1434. gadā radikālo husītu vietā stājās kon
servatīvāk noskaņoti aristokrātijas pārstāvji, kālab cīņa par jaunas,
šķīstītas reliģijas ieviešanu un sociālo taisnīgumu izbeidzās pati
no sevis. Tomēr pat konservatori nevēlējās atgriezties pie iedi
binātās ticības, un ortodoksālās katoļu baznīcas klēpī Bohēm ija atgriezās tikai septiņpadsmitajā gadsimtā, kad notika katolis
kā reformācija. Husītu prasības pēc reliģiskās patstāvības bija
pirmais pieteikums tam, ko simt gadus vēlāk paveica protes
tanti, turklāt šis notikums vēlo viduslaiku vēsturē vērtējams kā
sekmīgākais solis, kuru ticīgajiem likusi spert neapmierinātība
ar katoliskās baznīcas varas vīru darbību.

Jans Huss

Jan s Huss ceļā uz sārtu
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4. PO LITISKĀ KRĪZE UN ATVESEĻOŠANĀS
Pirmajā mirklī vēlo viduslaiku politiskā vēsture šķiet visno
taļ drūma, jo teju visa laikposma gaitā ilga nebeidzami kari.
Gandrīz visur kaimiņi karoja ar kaimiņiem un valstis ar valstīm.
Tomēr, ja ielūkojamies vērīgāk, tad kļūst skaidrs, ka par spīti
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jukām praktiski visu Eiropas valstu politiskā vara piedzīvoja
vērā ņemamu progresu. Piecpadsmitā gadsimta gaitā Eiropas
lielākajā daļā pamazām no jauna iedibinājās miers, spēkā pie
ņēmās nacionālās monarhijas, un perioda nogalei jau bija rak
sturīga pavisam jauna politiskās varas stadija - gluži tāpat, kā
tas sakāms par visa reģiona ekonom iku.
Pārskatu sāksim ar Itāliju. Vispirms jāpaskaidro, ka Neapo
les karalistē, kas atradās pašos Itālijas pussalas dienvidos, visu
četrpadsmito un piecpadsmito gadsimtu gandrīz bez pārtrau
kuma vai nu plosījās vietēja m ēroga kari, vai arī pie varas atra
dās nemākulīga valdība. Pārējā Itālija no vēlo viduslaiku juku
laikiem atguvās ātrāk nekā citas Eiropas teritorijas. Četrpadsmi
tais gadsimts bija nemierpilns laiks pāvesta valstīm, kas aizņē
ma lielāko daļu Centrālitālijas, jo prombūtnē esošo vai daudzkāršojušos pāvestu spēkiem nebija viegli apspiest nepakļāvīgo
pilsētu pretošanās kustību un atvairīt konkurējošo marodieru
bandu uzmākšanos. Taču pēc 1417. gada, kad izbeigta bija Lie
lā shizma, pāvesti pievērsās pašmāju teritoriju konsolidēšanai,
un pussalas vidienes lielākajā daļā pakāpeniski iedibinājās spē
cīga vara. Tālāk ziemeļos dažas no varenākajām pilsētvalstīm,
tādas kā Florence, Venēcija, Sjēna un Dženova, četrpadsmitajā
gadsimtā ekonom isko grūtību dēļ piedzīvoja vai nu ieilgušas,
vai, mazākais, epizodiska rakstura sociālas nesaskaņas. Tomēr
agrāk vai vēlāk ietekmīgākās dzimtas vai interešu grupējumi ar
iekšējām nekārtībām tika galā. Ap 1400. gadu katrā no trim
vadošajām ziemeļu pilsētām, proti, Venēcijā, Milānā un Florencē, bija iedibinājusies fiksēta un specifiska pārvaldes forma:
Venēcijā pie varas bija tirgotāju oligarhija, Milānā valdīja despo
tu dinastija, bet Florencē bija ieviesta sarežģīta, republikānismam līdzīga sistēma, kur noteicošie patiesībā bija un palika
turīgākie pilsoņi. (Pēc 1434. gada Florences republikas vara
praktiski atradās baņķieru, t.i.. Mediči dzimtas rokās.)
Atrisinājušas iekšējās problēm as, Venēcija, Milāna un Flo
rence laikā no aptuveni 1400. līdz 1454. gadam ņēmās paplaši
nāt savas robežas un iekaroja gandrīz visas pārējās Ziemeļitālijas pilsētas, izņemot Dženovu, kura joprojām palika bagāta un
neatkarīga, tomēr ar jaunu teritoriju pievienošanu nenodarbo
jās. Tādejādi apmēram piecpadsmitā gadsimta vidū Itālija izrā
dījās sadalīta piecās lielās daļās: ziem eļos atradās Venēcijas, Mi
lānas un Florences valstis, pussalas vidienē - pāvesta teritori
jas, bet dienvidos - atpalikusī Neapoles karaliste. 1454. gadā
tika noslēgts līgums, saskaņā ar kuru starp minētajām valstīm
iedibinājās pusgadsimtu ilgs miers: tiklīdz kāda no valstīm “va
ras līdzsvaru” grasījās izjaukt, pārējās apvienojās, un kara drau
di parasti tika laikus novērsti. Tieši tāpēc piecpadsmitā gadsim
ta otrā puse Itālijai izrādījās visai labvēlīgs laiks, taču 1494. ga
dā franču iebrukums iezvanīja jaunus kara gadus - frančus pē

cāk nomainīja spāņi, kuri arīdzan kāroja iedibināt savu kundzī
bu Itālijas teritorijā.
Otrpus Alpiem politisko juku laiks turpinājās visu četrpa
dsmito gadsimtu un vēl labu daļu piecpadsmitā. Visnestabilākā
bija situācija Vācijā, kur faktiski neatkarīgie firsti nepārtraukti
karoja ar pavisam novājinātajiem imperatoriem vai arī cits pret
citu. Laikā no aptuveni 1350. līdz 1450. gadam Vācijā valdīja
gandrīz pilnīga anarhija, jo firsti nemitīgi karoja un, savu zemi
atstādami mantojumā, to dalīja arvien mazākās daļās, bet sīkā
kās politiskās vienības, tādas kā brīvpilsētas un bruņinieki, ku
riem labākajā gadījumā piederēja tikai pāris pilis, tostarp pūlē
jās vājināt firstu varu. Lielākajā daļā Rietumvācijas tamlīdzīgi
centieni vainagojās ar tik spožām sekmēm, ka politiskā vara
tapa tik sadrumstalota kā vēl nekad, toties Vācijas austrumos
piecpadsmitā gadsimta otrajā pusē dažiem spēcīgākiem firstiem
izdevās nostiprināt savu varu lielākos apgabalos, kuri ar laiku
sāka līdzināties nelielām nacionālām monarhijām. Stabilākās fir
stu valstis Vācijas austrumos bija Bavārija, Austrija un Brandenburga, kur pilsētu nebija daudz un tās bija mazākas, turklāt
turienes firsti jau pirms tam bija pamanījušies izmantot impēris
kās varas panīkumu un apjomīgas teritorijas kolonizējuši. Par
sevišķi ietekinīgu spēku Vācijas turpmākajā vēsturē izvērtās Aus
trijas Habsburgi un Brandenburgas Hohencollerni - pēdējie val
dīja teritorijā, kura sešpadsmitajā gadsimtā tika apvienota ar
Prūsijas austrumu daļu.
Arī lielās nacionālās valstis vēlo viduslaiku politiskajās ju
kās cieta visai smagi. Francija karoja teju visa perioda gaitā - kā
nozīmīgākais te minams Simtgadu karš ar Angliju, proti, virkne
konfliktu, kas periodiski izcēlās pat vairāk nekā simt gadu ilgā
laika posmā, no 1337. līdz 1453- gadam. Ieilgušo sadursmi iz
raisīja vairāki cēloņi. Nesaskaņu būtiskākais iemesls bija neatri
sinātā problēma, kas saistījās ar Anglijas karaļa tiesībām uz da
ļu no Francijas teritorijas. Vēl četrpadsmitā gadsimta sākumā
angļu karaļi kā Francijas karaļa vasaļi pārvaldīja krietnu tiesu
Francijas auglīgo dienvidu zemju - Gaskoņu un Akvitāniju. Fran
či, kuri kopš Filipa Augusta laika savas robežas bija paplašinā
juši un varu nostiprinājuši, no angļiem vēlējās atsvabināties, un
karš izrādījās neizbēgams. Otrs konflikta cēlonis bija angļu eko
nomiskās intereses: Anglijas vilnas noieta tirgus atradās Flandrijā, bet turienes birģeri nereti sacēlās pret franču varu, un
angļiem nācās dumpiniekus atbalstīt. Visbeidzot jāmin fakts, ka
1328. gadā, neatstādams tiešu mantinieku, nomira pēdējais Kapetings un tronī kāpa radniecīgās Valuā dinastijas pārstāvis. Sa
vukārt Anglijas karaļi tagad varēja izvirzīt pretenzijas uz Franci
jas troni, jo arī viņu dzīslās ritēja Kapetingu asinis.
Patiesībā Anglijas sakāvei vajadzēja būt neizbēgamai - Fran
cija tolaik bija bagātākā Eiropas valsts, turklāt Anglijā bija tikai
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nepilni četri miljoni iedzīvotāju, kamēr franču skaits svārstījās
ap piecpadsmit miljoniem. Tomēr trīs pirmos Simtgadu kara
ceturkšņus nesalīdzināmi vairāk uzvaru izcīnīja angļi. Pirmkārt,
angļi lika lietā labāku militāro taktiku, proti, smagi bruņotajiem
un neveiklajiem franču bruņiniekiem pretim lika disciplinētus
loka šāvējus. Pateicoties stingrajai disciplīnai un prasmīgai lielā
loka izmantošanai, daudz mazskaitlīgākie angļu spēki frančus
sakāva visās trijās ieilgušā konflikta lielākajās kaujās (Kresī
(1346), Puatjē (1356) un Ažinkūra (1415)). Angļu panākumi iz
skaidrojami tiklab ar to, ka kaujas tika izcīnītas uz svešas ze
mes, kālab viņi karoja ar lielāku degsmi, jo cerēja uz bagātu
laupījumu un pašu dzimtene no postījumiem necieta. Franču
lielākā nelaime bija tā, ka viņu spēkiem trūka vienotības. It
īpaši ilgajos kara gados Francijas karalim nemitīgi nācās bīties
no tā, ka provinces mēģinās izcīnīt autonomiju. Tronī viens pēc
otra kāpa nevarīgi monarhi, iekšējās nesaskaņas veicināja an
gļi, un daudzi provinču aristokrāti, izmantodami jukas, savās
interesēs noslēdza savienību ar ienaidnieku. Dramatiskākais un
liktenīgākais pavērsiens izrādījās tas, ka no Francijas kroņa at
šķēlās Burgundija, kuras hercogi no 1419- līdz 1435- gadam
cīnījās angļu pusē, - šis solis nopietni apdraudēja Francijas m o
narhijas pastāvēšanu.
Tik drūmā brīdī uz vēstures skatuves kāpa varonīgā Žanna
d’ Arka, kurai pienācās Francijas spēkus saliedēt. 1429- gadā
neizglītotā, taču ārkārtīgi dievbijīgā zemnieku m eitene uzmek
lēja Francijas nekronēto karali Sarlu VII un paziņoja, ka Dievs
viņai uzticējis misiju - izdzīt angļus no Francijas zemes. Šarls
ļāvās pierunāties, uzticēja Žannai sava karaspēka vadību, un
Ažinkūras kauja (1425.g j .
No kreisās puses uzbrūk angli,
franču karaļa karogs guļ zemē.
N eraugoties uz skaitlisko m a
zākumu, angļu strēlnieki t'ranču kavalēriju sakāva pīšļos un
pu tekļos

meitenes dievbijība un sirsnība uz kareivjiem atstāja tik brīnu
mainu iespaidu, ka viņu morālā stāja pārvērtās līdz nepazīša
nai. Pāris m ēnešos Žanna likvidēja angļu kundzību lielākajā
daļā Centrālfrancijas un aizgādāja Šarlu līdz Reimsai, kur viņš
tika kronēts kā Francijas karalis. Taču 1430. gada maijā Žannu
sagūstīja burgundieši, izdeva viņu angļiem, bet pēdējie meiteni
kā raganu un ķeceri nodeva tiesai. 1431. gadā saskaņā ar jau
iepriekš zināmu spriedumu viņa tika publiski sadedzināta uz
sārta Ruānas tirgus laukumā. Tom ēr franči, pirmo uzvaru ie
dvesmoti, turpināja uzbrukt. 1435. gadā izjuka Burgundijas sa
vienība ar angļiem, Anglijas karalis Henrijs VI, kā izrādījās, bija
pilnīgs nepraša, un franči guva veselu virkni spožu uzvaru.
1453- gadā viņi ieņēm a Bordo pilsētu Francijas dienvidrietu
mos, kur atradās pēdējie angļu nocietinājumi, un ilgais karš
pēdīgi bija galā. Tagad angļiem Francijā piederēja vienīgi Kalē
osta Lamanša krastā, bet 1558. gadā viņi zaudēja arī to.
Simtgadu kara laikā franči ne tikai izdzina angļus no savas
zemes - ievērojami nostiprinājās arī Francijas karaļa vara. Ne
raugoties uz to, ka daudzi no tiem karaļiem, kuriem ilgajos
kara gados nācās sēsties Francijas tronī, bija nožēlojami vājas
personības (viens no viņiem, Saris VI, cietis no periodiskām
vājprāta lēkmēm), monarhija kopumā izrādījās izcili izturīgs vei
dojums, jo Francijā nodrošināja tolaik spēcīgāko institūtu dar
bību un tādējādi piedāvāja vienīgo cerību sagaidīt politisku sta
bilitāti un mieru. Turklāt karastāvokļa apstākļos karalis varēja
iemantot papildu varu - galvenokārt, tiesības iekasēt valsts no
dokļus un uzturēt aktīvo armiju. Tā kā Šarlam VII angļus izde
vās sakaut, karalis varēja atgriezties pie attīstītajos viduslaikos
iedibinātajām tradīcijām un valsti pārvaldīt ar drošu roku. Šarla
pēcteču, proti, Luija XI (1461 - 1483) un Luija XII (1498 - 1515)
valdīšanas laikā monarhija spēkā pieņēm ās vēl vairāk. >Viens
no nozīmīgākajiem sasniegumiem bija tas, ka 1477. gadā tika
darīts gals Burgundijas varai - Burgundijas hercogs Šarls Dros
mīgais, sadomājis pakļaut šveiciešus, kaujā pie Nansī krita. Vī
riešu kārtas mantinieku viņš neatstāja, tālab Francijas Luijs XI
iesoļoja Burgundijā un dumpīgo hercogisti no jauna iekļāva
savas valsts robežās. Vēlāk, kad Luijs XII līdz ar sievu dabūja arī
Bretaņu, franču karaļu pārziņā nonāca gandrīz visa tā teritorija,
kas Francijas robežās iekļauta patlaban.
Neraugoties uz to, ka Simtgadu karš norisinājās nevis uz
angļu, bet uz franču zemes, ari Anglijā vēlajos viduslaikos ne
kādas mierīgās dzīves vis nebija, jo tur plosījās vietēja rakstura
nemieri. Anglija bija īsts dumpinieku perēklis: pieci no devi
ņiem karaļiem, kuri Anglijas tronī kāpa no 1307. līdz 1485. ga
dam, mira varmācīgā nāvē no dumpinieku vai sazvērnieku ro
kas. Vairums nogalēto monarhu gan netika sevi apliecinājuši
kā spējīgi valdnieki, tomēr Anglijas politiskajām ligām bija arī
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citi cēloņi. Pirmkārt, karaļi bija pārvērtējuši savus spēkus, proti,
vienlaikus lūkoja paturēt Francijas teritorijas un pakļaut Skoti
ju. Tādas politikas rezultātā nereti nācās paaugstināt nodokļus
un piekāpties aristokrātijas priekšā. Kamēr angļu spēkiem Fran
cijā sekm ējās, karalis varēja gozēties slavas saulītē un aristokrā
ti uz kara laupījuma un izpirkuma maksu rēķina iedzīvojās mantā.
Bet tad uzvaras pārvērtās sakāvē, karalis uz savas ādas sāka
izjust finansiāla rakstura grūtības un ieņēma politiskas aizsar
dzības pozīcijas. Stāvokli vēl jo ļaunāku darīja tas, ka tolaik
aristokrāti izrādījās sevišķi nepakļāvīgi - ne tikai tāpēc, ka vi
ņiem nereti bija pamatots iemesls nevarīgajiem monarhiem ne
uzticēties, bet arī tādēļ, ka laikmeta ekonom isko grūtību dēļ
viņi cits uz cita rēķina lūkoja paplašināt savus zemes īpašumus.
Tas noveda pie savstarpējām ķildām, bet ķildas savukārt bieži
vien izvērtās pilsoņu karā.
Kad angļi no Francijas bija izraidīti un aristokrāti vairs neva
rēja ļauties cerībām iedzīvoties no svešzemju karā iegūtā laupī
juma, politiskais stāvoklis Anglijā kļuva pagalam kritisks. Likte
ņa ironijas dēļ tronī tobrīd sēdēja Henrijs VI (1422 - 1 4 6 i) viens no lielākajiem nejēgām, ko angļiem jebkad nācies dēvēt
par savu karali. Saskaņā ar kādu nesenu atzinumu Henrijs, “iz
rādīdams nepieredzētu bezatbildību un muļķību, paralizēja un
noveda pilnīgā sajukumā visu Anglijas pārvaldes sistēmu”. Hen
rija stūrgalvība palīdzēja izraisīt Rožu karus, kuri valstī plosījās
no 1455. līdz 1485. gadam. Vārdu šie kari iemantojuši no divu
karojošo grupējumu ģerboņiem - sarkanā roze simbolizēja pa
ša Henrija dzimtu, proti, Lankasterus, bet konkurējošo Jorku
ģerbonī roze bija balta. Uz neilgu laiku troni iekaroja Jorki (Ri
čards III), bet 1485. gadā viņu vietā nāca jauna dinastija - Tjūdori, kuri Anglijas vēsturē aizsāka pavisam jaunu laikmetu. Pir
mais Tjūdoru karalis Henrijs VII apņēmīgi likvidēja sāncenšus,
kuri nāca klajā ar pretenzijām uz troni, turklāt viņš izvairījās no
nesamērīgi dārgajiem svešzemju kariem, nodrošināja naudas
līdzekļu uzkrājumu rašanos un pamazām pierādīja aristokrā
tiem, ka augstākā vara valstī pieder karalim. Tāpēc 1509- gadā
karalis mirdams savam dēlam Henrijam VIII (1509 - 1547) man
tojumā varēja atstāt valsti, kuras varenība atkal bija tikpat liela
kā sendienās.
Anglijas politisko vēsturi no 1307. gada līdz 1485. gadam,
kad pie varas nāca Henrijs VII, būtu visai ērti uzskatīt par ilgu,
drūmu starpposmu, kurā nenorisinājās itin nekas progresīvs.
Tomēr, ņemot vērā tālaika apstākļus, tāds atzinums nebūtu diez
ko taisnīgs: pirmkārt, par ievērības cienīgu sasniegumu uzska
tāms jau pats fakts, ka nemitīgo juku laikā Anglija saglabāja
vienotību. Zīmīgi, ka dumpīgie aristokrāti vēlajos viduslaikos
ne reizi netika mēģinājuši to vai citu apgabalu pasludināt par
neatkarīgu valstisku veidojumu - vienīgais valsts sadalīšanas

mēģinājums notika 1405. gadā un beidzās ar neveiksmi. Ja ne
ņemam vērā šo nenozīmīgo izņēmumu, jāatzīst, ka visumā aristo
krātiskie dumpinieki centrālo varu mēģināja pakļaut, nevis sa
graut vai no valsts atdalīties. Tāpēc tad, kad tronī sēdās Henrijs
VII, viņam nevajadzēja atkarot bijušās teritorijas, kā Burgundiju
nācās atkarot Francijas Luijam XI. Vēl vairāk - Simtgadu kara
antagonismam galu galā izrādījās visnotaļ pozitīvas sekas, jo
tas vairoja angļu nacionālās identitātes izjūtu. Sākot ar norma
ņu ienākšanu un līdz pat četrpadsmitā gadsimta vidum Anglijas
karaļa galmā un aristokrātijas aprindās valdošā bija franču m ē
le, taču ap 1400. gadu arvien izteiktākā pretfranciskā noskaņo
juma dēļ triumfu piedzīvoja angļu valoda. Labvēlīgas sekas ga
lu galā bija arī tam, ka Anglija zaudēja teritorijas Francijā, jo
tādējādi angļi atbrīvojās no neizbēgamajiem kariem ar frančiem.
Jauniegūtā brīvība Anglijas diplomātiem piešķīra lielākas ma
nevrēšanas spējas sešpadsmitā gadsimta kontinentālās Eiropas
politikā un vēlāk vairoja Anglijas spējas ieguldīt enerģiju aizjū
ras ekspansijā Amerikā un cituviet. Vēl viena pozitīva tendence
bija efektīvu pārvaldes institūtu nostiprināšanās - par spīti daž
brīd nevarīgajiem karaļiem centrālās varas aparāts paplašinājās
un tapa aizvien komplicētāks. Spēkā pieņēmās arī parlaments jādomā, karaļi līdz ar aristokrātiju nonāca pie atziņas, ka šis
orgāns lieti noder viņu mērķu īstenošanai. 1307. gadā parla
ments vēl nebija kļuvis par Anglijas pārvaldes sistēmas pilntie
sīgu sastāvdaļu, bet 1485- gadā tas tāds neapšaubāmi jau bija.
Turpmāk visi karaļi, kuri lūkoja iztikt bez parlamenta palīdzī
bas, iekūlās nopietnās nepatikšanās.
Kamēr Francijas Luijs XI un Anglijas Henrijs VII spēcināja
karaļa varu savās zemēs, Pireneju pussalā ar to pašu nodarbo
jās Spānijas monarhu pāris - Ferdinands un Izabella. Ari tur
vēlajos viduslaikos bija ilgušas nemitīgas kaujas - ik pa brīdim
savā starpā karoja Aragona un Kastīlija, savukārt aristokrātu
grupējumi abās valstīs pastāvīgi lūkoja sagraut karaļa varu. Ta
ču 1469. gadā Aragonas troņa mantinieks Ferdinands par sievu
apņēma Izabellu, Kastīlijas troņmantnieci, un nodibinājās sa
vienība, kas likusi pamatus mūsdienu Spānijas valstiskumam.
Par īsti vienotu nacionālu valsti Spānija kļuva tikai 1716.
gadā, jo līdz tam Aragona un Kastīlija saglabāja katra savu pat
stāvīgu pārvaldes organizāciju, tomēr Ferdinanda un Izabellas
laulības vismaz darīja galu kariem starp abām senāk neatkarī
gajām valstīm, un jaunā valsts varēja piekopt vienotu politiku.
Izabella un Ferdinands, valdīdami līdz attiecīgi 1504. un 1516.
gadam, pakļāva vietējo aristokrātiju, 1492. gadā anektēja Granādu, pēdējo musulmaņu valsti Pireneju pussalā, un tajā pašā
gadā izraidīja no Spānijas visus jūdus. Daži vēsturnieki apgal
vo, ka jūdu vajāšanas izraisījis reliģisks fanātisms, savukārt citi
uzskata, ka tas bijis nežēlīgs, tomēr visnotaļ bezkaislīgs solis no
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valsts puses, un tas sperts, lai brīdinātu vietējos renegātus, pro
ti, kristiešus, kuri pārgājuši jūdaisma ticībā. Lai nu kā, pēc jūdu
izdzīšanas Ferdinands un Izabella nonāca pie pārliecības, ka
tagad nācijas saliedēšanās var noritēt netraucēti, un ķērās pie
drosmīgu ārpolitisku mērķu īstenošanas: viņi ne vien uzsāka
aizjūras ekspansiju, kuras slavenākais censonis bija Kristofors
Kolumbs, bet apņēmīgi iesoļoja arī Itālijas politiskajā arēnā. Mek
sikas un Peru iekarošanas gaitā valsts kasē bija ieplūdis zelts
un sudrabs, kaujas laukā spāņiem pretim nevarēja stāties gan
drīz neviens, un sešpadsmitajā gadsimtā Spānija jau bija Eiro
pas varenākā valsts.
Vēlo viduslaiku Eiropas politiskā attīstība vainagojās ar to,
ka saglabājās attīstītajos viduslaikos iedibinātie politiskie m o
deļi. Itālija un Vācija, kas sadrumstalotas bija pirms 1300. gada,
politiski sadrumstalotas palika arī turpmāk. Piecpadsmitajā gad
simtā abos reģionos nodibinājās neliela izmēra valstis, kālab
tur iestājās vēl nebijusi politiskā stabilitāte, tomēr, kā redzēsim
vēlāk, gan Itālija, gan Vācija Rietumu lielvalstu acīs joprojām
bija un palika ne vairāk kā kārots kumoss. Savukārt lielvalstis
bija pieņēmušās spēkā, jo tās saliedēja spēcīga nacionālas m o
narhijas vara. Vēlajos viduslaikos nacionālajām monarhijām nā
cās izturēt kritiskus un ārkārtīgi nopietnus pārbaudījumus, taču
pēc 1450. gada tās izrādījās iemantojušas vēl nepieredzētu va
renību. Visspilgtāk nacionālo monarhiju priekšrocības ilustrē
notikumi Itālijas vēsturē, kas risinājās īsi pēc 1494. gada. Līdz
tam Itālijas valstis likās salīdzinoši labi pārvaldītas un visnotaļ
plaukstošas. Turienieši progresīvas metodes bija ieviesuši gan
pārvaldes darbā, gan diplomātijā. Tomēr tad, kad Apenīnu pus
salā ienāca Francijas un Spānijas karaspēki, Itālijas valstis sa
bruka kā kāršu namiņš. Rietumeiropas monarhijām vienkārši
bija lielāki resursi, tātad arī spožākas nākotnes izredzes.

5. KRIEVIJAS IM PĒRIJAS IZVEIDOŠANĀS

Kijevas valsts sakari ar
Rietumiem

Piecpadsmitā gadsimta otrajā pusē, kad varas konsolidāciju
pieredzēja Rietumeiropas nacionālās valstis, varenībā pieņēmās
arī valsts, kurai turpmāk piederēja noteicošā loma Eiropas austrumos, proti, Krievija. Tomēr Krievija nebūt nelīdzinājās Rietu
mu nacionālajām valstīm - drīzāk jāsaka, ka ap 1500. gadu tā
spēra pirmos noteiktos soļus ceļā uz to, lai iemantotu Eiropas
vadošās austrumnieciskās impērijas statusu.
Ja vēlajos viduslaikos situācija būtu bijusi citāda, viens vai
pat vairāki Krievijas politiskie veidojumi droši vien būtu izvēr
tušies par tipiski rietumnieciskām valstīm. Patiešām - pirmo
valstisko veidojumu tagadējās Krievijas teritorijā izveidoja rie
tumnieki, proti, zviedru vikingi, kuri desmitajā gadsimtā nodi
bināja Kijevas kņazisti, lai ar aizsardzību nodrošinātu savus

tirdzniecības ceļus, kas no Skandināvijas veda uz Konstantinopoli. Nepilna gadsimta laikā vikingi asimilējās slāvu vidē, bet
viņu dibinātā Kijevas valsts līdz pat trīspadsmitajam gadsimtam
palika būtiska Eiropas tautu savienības sastāvdaļa. Kijeva atra
dās Krievijas līdzenuma galējos rietumos (ja gribam būt precīzi,
Kijeva atrodas nevis pašā Krievijā, bet gan teritorijā, kas pazīs
tama kā Ukraina), tāpēc attīstītajos viduslaikos itin dabiskā kār
tā uzturēja ciešus un draudzīgus diplomātiskus un tirdzniecis
kus sakarus ar Rietumeiropu. Piemēram, vienpadsmitajā gad
simtā Kijevas kņazieni Annu par sievu apņēma Francijas karalis
Anrī I, un viņu dēls tika kristīts kijeviešu vārdā - par Filipu, pēc
tam šis svešzem nieciskais vārds Rietumos ieviesās itin plaši.
Līdzās tik tiešiem sakariem ar Rietumu kultūru jāmin fakts, ka
arī pati Kijevas valsts zināmā mērā līdzinājās Rietumu ierobežo
tajām monarhijām, jo Kijevas kņazu varu ierobežoja veče jeb
tautas sapulce.
Lai nu kā, pēc 1200. gada četru būtisku iemeslu dēļ starp
Krieviju un Rietumeiropas civilizāciju pašķīrās plaisa. Pirmkārt,
trīspadsmitajā gadsimtā lielāko daļu Krievijas teritorijas iekaroja
mongoļi jeb tatāri. Jau divpadsmitā gadsimta vidū kijeviešus
nemitīgi tika apdraudējuši no Āzijas atklejojušie kumāni, taču
Kijevai, daudzmaz vienojot spēkus ar citām Krievijas kņazis
tēm, šos draudus galu galā izdevās atvairīt. Tomēr ar mežonīga
jiem mongoļiem, kuri Krievijā pāri Urālu kalniem no Āzijas ie
plūda 1237. gadā, tik viegli galā tikt nebija iespējams. Iebrucē
jus cīņā vadīja baismīgā Cingishana mazdēls Batijs, un, virzīda
mies aizvien tālāk uz rietumiem, viņi aiz sevis atstāja tādu pos
tažu, ka, saskaņā ar kāda aculiecinieka vēstījumu, “dzīvajos ne
palika neviena, kurš varētu apraudāt mirušos”. 1240. gadā m on
goļi ieņēma Kijevu un divus gadus vēlāk Volgas upes lejtecē
nodibināja paši savu valsti - Zelta Ordas hanisti, kura divus
turpmākos gadsimtus pakļautībā turēja teju visu Krieviju. Tā kā
mongoļu hani nevēlējās vai arī nebija spējīgi iedibināt tādu pār
valdes struktūru, kas Krievzemes neaptveramos plašumus vi
ņiem ļautu pārvaldīt tieši, vairākas vietējās valstis saglabāja pastā
vēšanas tiesības - ar noteikumu, ka tās atzīs mongoļu virsvaldonību un regulāri maksās viņiem meslus. “Tatāru jūgs” no
pietni kavēja Krievijas politiskās attīstības normālu gaitu.
Piecpadsmitajā gadsimtā uz vēstures skatuves pēdīgi parā
dījās kņaziste, kura mongoļus nolēm a sakāvei un apvienoja
lielu daļu Krievijas. Tā bija Maskavas lielkņaziste, kura atradās
dziļi iekšzemē, Krievijas ziemeļaustrumos. No mongoļu varas
bāzes Volgas lejtecē Maskavu šķīra vērā ņemams attālums, tā
pēc turienes kņazi varēja baudīt lielāku brīvību nekā citi viņu
tautieši un savus spēkus konsolidēja bez liekiem traucēkļiem.
Kad mongoļu hani beidzot atskārta, kas patiesībā notiek, mas
kaviešu karapūļi vairs nebija apturami. Tomēr ļoti tālu Maskava
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atradās ari no Rietumeiropas: lidz Francijai vai Itālijai no turie
nes nācās mērot daudz garāku ceļu (apm. par 1000 km vairāk)
nekā no Kijevas, turklāt lielāko daļu ceļa nereti klāja sniegs.
Jau papildu attālums vien starp Maskavu un Rietumiem būtu
kavējis daudzmaz ciešu sakaru nodibināšanos, taču stāvokli vēl
jo ļaunāku darīja tas, ka pagaisa visas cerības uz draudzību pēc 1386. gada izveidojās Polijas-Lietuvas kņaziste, bet 1453gadā krita Konstantinopole.
Teju visus viduslaikus Polijas karaliste bija vidusmēra mēro
ga valsts, kura lielākoties nodarbojās ar vāciešu iebrukumu at
vairīšanu. Tomēr četrpadsmitajā gadsimtā situācija krasi mainījās
- daļēji tāpēc, ka no vācu bijušās varenības pāri bija palicis tikai
rēgs. un daļēji arī tāpēc, ka pēc 1386. gada, kad Polijas karaliene
Jadviga salaulājās ar Lietuvas dižkunigaikšti Jagaili, valsts apmēri
vairāk nekā divkārt palielinājās un tā kļuva spējīga tapt vēl lielā
ka. Vēl pirms 1386. gada Lietuvas dižkunigaikštis bija ķēries pie
iekarošanas plānu īstenošanas ne tikai Baltijas jūras krastos, kur
Lietuva atrodas tagad, bet arī Krievijas rietumos - Baltkrievijā un
Ukrainā. Skaidrs, ka pēc apvienošanās ar Poliju Lietuvas kāre
paplašināties tikai auga augumā: 1410. gadā poļu un lietuviešu
apvienotie spēki kaujā pie Tannenbergas pīšļos un putekļos sa
kāva vācu bruņiniekus - Teitoņu ordeni, kura pārziņā atradās
kaimiņzeme Prūsija. Tādējādi piecpadsmitā gadsimta sākumā
Polijas-Lietuvas robežas atvirzījās tik tālu uz austrumiem, ka šķi
ta - jaunie kaimiņi tūliņ ķersies klāt arī Krievijai. Jāatceras, ka
Polijas-Lietuvas iedzīvotāji pārsvarā bija Romas katoļi, kamēr dau
dzas no pakļautajām Krievijas tautām turējās pie austrumu pa
reizticības, un skaidrs, ka pēdējo ticības brāļi jaunās varas aktivi
tātes ņēma Jaunā. Radušās domstarpības izrādījās izdevīgas pa
reizticīgajai Maskavai, jo tā izvērtās par Polijas reliģiskās opozīci
jas centru. Tādējādi piecpadsmitā gadsimta nogalē, kad maska
vieši bija nobrieduši Polijai-Lietuvai uzbrukt, viņus cīņā iet mu
dināja tiklab reliģiskas, kā arī nacionālas jūtas. Iesākās ilgs karš,
nesaskaņas padziļinājās, Polija-Lietuva maskaviešu acīs pārstā
vēja Rietumus, un Maskavas attieksme pret visu Rietumu civilizā
ciju tapa aizvien naidīgāka.
Vispēdīgi šo pašu tendenci veicināja arī fakts, ka 1453- gadā
turku rokās krita Konstantinopole. 12. nodaļā jau minējām, ka
desmitā gadsimta nogalē Bizantijas impērijas sūtītie misionāri
Krieviju pievērsa pareizticībai. Kijevas periodā Krievijas piede
rība Austrumu pareizticībai draudzīgiem sakariem ar Rietumei
ropu šķērslis nebija, jo tolaik attiecības starp pareizticīgo Bizantiju un Rietumiem vēl nebija iemantojušas naidīgu raksturu.
Taču pēc 1204. gada, kad Konstantinopoli izlaupīja rietumnie
ku sarīkotā Ceturtā krusta kara dalībnieki, pareizticīgo kristiešu
attieksme pret katoļiem krasi mainījās - raksturot to kā naidīgu
nozīmētu izteikties visai maigi. Sākot ar šo brīdi, pareizticīgie
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krievi nostājās savu Bizantijas skolotāju pusē un pēc 1453. ga
da katastrofas iemantoja aizvien stingrāku pārliecību, ka no “Ro
mas sērgas'’ jāsargājas kā no uguns, jo 1438. gadā Konstantinopoles bizantieši, visai pamatoti bīdamies no turku uzbrukuma,
bija metuši kaunu pie malas un lūguši aizstāvību pāvestam cerībā, ka Rietumi sniegs viņiem kādu nebūt militāru atbalstu.
Par spīti pazemīgajam lūgumam Rietumi palīdzīgu roku sniegt
negrasījās, neviens no Romas katoļu bruņiniekiem pat pirkstu
nepakustināja, un 1453- gadā Konstantinopole krita turku ro
kās. Tomēr Maskavas pareizticīgā baznīca Romas pāvesta priekšā
zemoties bija atteikusies, un tam bija visai saprotams iemesls Maskavai nekāds turku uzbrukums nedraudēja. Tādēļ pēc Konstantinopoles krišanas m askavieši nonāca pie secinājuma, ka
Dievs sodījis bizantiešus kā atkritējus, un Maskavas valsts iz
vērtās par īpaši dedzīgas antikatolicisma ideoloģijas centru.
Šajā laikā pie Maskavas valsts varas stūres stāvēja vīrs, ku
ram pateicoties Maskava no lielkņazistes pārtapa par topošo
Krievijas impēriju, proti, Ivans III (1462 - 1505), kurš vēsturē
iegājis ar Ivana Lielā vārdu. Virsroku cīņā pret mongoļu kun
dzību jau bija guvis Ivana tiešais priekšgājējs Vasilijs II, tomēr
tieši Ivans III bija tas, kurš iesākto darbu noveda līdz galam un
1480. gadā formāli atcēla visas mongoļu hanistes prasības tobrīd maskaviešu pārspēks jau bija pārāk acīmredzams, lai mon
goļi uzdrošinātos izrādīt kādu vērā ņemamu pretestību. Pēc
tam, laikā no 1462. līdz 1485- gadam, Ivans vienu pēc otras anek
tēja visas neatkarīgās krievu kņazistes, kas atradās teritorijā starp
Maskavu un Poliju-Lietuvu. Un visbeidzot, divi sekmīgi karagā
jieni uz Lietuvu (1492. un 1501. gadā) vainagojās ar to, ka vare
nais iekarotājs savai valstij pievienoja krietnu tiesu Baltkrievijas
un Ukrainas teritorijas. Tādējādi 1505. gadā Ivana Lielā izveidotā
Maskavija jau bija spēks, ar kuru Eiropai nācās rēķināties.
Tomēr jebkurš kultūras un valsts vēstures pētnieks būs spiests
atzīt, ka tagad Krievija rietumnieciskai zemei vairs nelīdzinājās
nemaz. Kopš trīspadsmitā gadsimta sākuma tā dibinātu iem es
lu dēļ no Rietumiem bija novērsusies, tālab savas robežas bija
slēgusi itin visam, kas tostarp bija sasniegts Rietumeiropas kul
tūrā un gara dzīvē. Krievijā, piemēram, praktiski nepastāvēja
laicīgā literatūra, reti kurš m ācēja rēķināt. Apritē nebija iegājuši
arābu cipari, un tirgoņi rēķināja ar abaka palīdzību. Arī vispār
pieņemtā uzvedība un vietējās paražas rietumniekiem būtu li
kušās pavisam svešādas. Augstāko aprindu sievietes slēpās aiz
plīvuriem un sabiedriskajā dzīvē nepiedalījās, savukārt vīrieši
bija noauguši ar bārdu un valkāja garus svārkus.
Domājams, ka par svarīgāko tom ēr uzskatāms fakts, ka Iva
na III laikā Krievija pamazām pievērsās austrumnieciskam attīs
tības ceļam, proti, politiskai patvaldībai un imperiālismam. Vis
spilgtāk teikto ilustrē tas, ka Ivans pieņēm a “Viskrievijas cara”

titulu. Vārds “cars" cēlies no latīņu “cēzara”, un Ivans ar to vē
lējās pasludināt, ka ir mirušo Bizantijas imperatoru un caur vi
ņiem - arī Romas cēzaru varas mantinieks. Lai tādām pretenzi
jām piešķirtu likumīgu pamatu, Ivans par sievu apņēm a prince
si Sofiju - pēdējā Bizantijas valdnieka asinsradinieci, par savu
ģerboni pieņēm a Bizantijas divgalvaino ērgli un Maskavas kņa
za nocietināto rezidenci, Kremli, pārbūvēja imperatora cienīgā
krāšņā pilī. Ivana pievēršanās Bizantijas modelim Krievijas turp
mākajai politiskajai attīstībai izrādījās liktenīga, jo viņš pats un
nākamie cari pārņēma austrumzemju despotu ieražas, proti, ne
šaubīgi ticēja, ka “visam, kas labpatīk kņazam, piemīt likuma
spēks". Turklāt “Viskrievijas cars" Ivans uzskatīja, ka neierobe
žota vara viņam dota ne tikai pār Maskavas iedzīvotājiem, bet
arī pār visiem krieviem, tostarp pat pār baltkrieviem un ukrai
ņiem. Kā liecināja notikumu turpmākā gaita, līdz ar to bija likts
pamats ekspansionistiskai politikai, pateicoties kurai Krievijas
cari vēlāk Eiropas lielākajā impērijā iekļāva gan krievu, gan
visdažādākās nekrievu tautas.
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6. TURKU EKSPANSIJA UN OSMANU IM PĒRIJA
Iespiezdamies Rietumāzijā un Austrumeiropā, turku grupēju
mi vēlajos viduslaikos lika pamatus vienai no pasaules varenā
kajām impērijām. Osmanu impērijas ziedu laiki datējami ar seš
padsmito gadsimtu, kad tās robežās bija iekļauta visa kādreizējās
Bizantijas impērijas teritorija un lielākā daļa zemju, ko arābi bija
iekarojuši islama ekspansijas pirmajos simt gados. Līdzīgi tiltam
savienodama Eiropas, Āzijas un Āfrikas kontinentus, Osmanu
impērija bija Bizantijas impērijas un arābu karaļvalstu pēctece,
un, saglabādama to raksturīgākās īpašības, pagātnes mantojumu
bagātināja ar jaunām un savdabīgām iezīmēm.
Sākotnēji turki bija tikai viena no nomadu cilšu grupām,
kas apdzīvoja Centrālāzijas stepes. Sestajā gadsimtā cilšu vado
ņu vienošanās rezultātā nodibinājās impērija, kuras teritorija
no Melnās jūras piekrastes sniedzās līdz pat Ķīnas robežām.
Tomēr turku lielvalsts drīz vien izira. Uz pasaules vēstures ska
tuves turki sevi pieteica astotajā gadsimtā, kad pieņēm a islama
ticību. Ar jauno reliģiju viņus iepazīstināja Centrālāzijā ieklīdu
šie arābu karotāji, tirgotāji un misionāri. Pretstatā citām jaun
pievērstajām tautām turki arābu pakļautībā netika nonākuši ne
reizi. Viņi islama ticībā pārgāja labprātīgi un ar prieku, jo sajūs
minājās par tā vienkāršo mācību un aicinājumu uz varoņdar
biem ticības vārdā. Tā kā islams ne tikai apelēja pie cilvēka
dvēseles, bet sludināja arī pārvaldes struktūras pamatlikumus,
tas ciltīs saskaldīto sabiedrību ātri vien saliedēja. Turklāt pie
vēršanās islamam turkiem ļāva iepazīties ar Persijas un Tuvo
Austrumu senajām civilizācijām. Viņi saglabāja savu valodu, taču
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senāko rakstības sistēmu nomainīja pret arābu rakstību un vār
du krājumu papildināja ar daudziem arābu vārdiem.
Būdami audzināti nomadu kultūras bargo tradīciju garā un
turēdamies pie nesatricināmas pārliecības, ka viņiem uzticēta
patiesās ticības sludināšanas misija, turki drīz vien kjuva slave
ni kā bezbailīgi karotāji. Vairāku gadsimtu gaitā sagūstītie vai
pārdotie turku tautības vergi tika iekļauti jaundibināto musul
maņu valstu armiju rindās, kur viņi veidoja jaudīgākās militārās
triecienvienības un patiesībā iemantoja ari zināmu politisku va
ru. Vienpadsmitā gadsimta vidū turku izcelsmes valdnieki jau
pārvaldīja lielāko daļu musulmaņu valstu, tostarp arī Bagdādes
Abāsīdu kalifātu. Ēģiptē turku tautības vergu pēcnācēji beigu
beigās kļuva par valdošo dinastiju, kuras pārstāvji Ēģiptes troni
sēdēja trīs gadsimtus (1250 - 1517). (Viņi mums pazīstami kā
Mameluku sultāni - no arābu mamluk, kas nozīmē “īpašums”.)
Tie turki, ko bija apsēdis piedzīvojumu meklētāja gars, lūkoja
ieviest islamu vēl neapgūtos apvidos. Vienpadsmitajā gadsimtā
musulmaņu dinastijas dibinājās Indostānas pussalā. Vēl citi cen
soņi devās uz rietumiem un, iespiezdamies Bizantijas impērijas
robežās, apmetās Anatolijā, kas vēlāk tapa par turku tautas dzim
tajām mājām.
Turku valstiņas Anatolijā nostiprinājās, un pamazām kļuva
manāma spriedze starp diviem pretspēkiem. Mēģinādami kaujas
laukā izcīnītajai varai piešķirt likumīgu spēku, valdnieki aicināja
palīgā pieredzējušus tiesību un reliģijas ekspertus no “klasiska
jām ” islama sabiedrībām, tas ir, no Persijas, Irākas un Arābijas.
Taču jaunas teritorijas iekarošana parasti gūlās uz g azi jeb ticības
kareivju pleciem, bet tie bija rūdīti kaujas vilki, kam pie sirds gāja
biedriskuma gars. Spriedze starp impēriska, hierarhiska galma
modeli un demokrātisku vienlīdzības tradīciju caurauda visu pe
riodu, kurā norisinājās valstiskuma veidošanās Anatolijā.
Bizantijas impērijas sadalīšanās procesā varā pieņēm ās di
vas turku dinastijas jeb sultanāti - Seldžuki un Osmani. Seldžuki piederēja pie kaujinieku dzimtas, kuras pamatus it kā bija
licis vīrs vārdā Seldžuks. 1055. gadā viņi iegāja Bagdādē un tur
par kalifu padarīja savu ielikteni. Pēc sešpadsmit gadiem, 1071.
gadā, Seldžuku sultāns Arps Arslans cirta briesmīgu brūci Bi
zantijas impērijai, sakaudams tās karaspēku pie Manzikertas.
Samērā vaļīgi austās impērijas plašās robežas sniedzās līdz pat
Centrālāzijai, un tad Seldžuki ķērās pie centralizētas monarhijas
veidošanas Anatolijā. Par galvaspilsētu tika izraudzīta Konija.
Bizantiešu Anatolija turkiem kopš seniem laikiem bija pazīsta
ma kā Ruma (Roma), un turienes valdnieks pieņēm a Rumas
sultāna titulu. Trīspadsmitā gadsimta vidū viņa varu sagrāva
mongoļi, kuri pēc Persijas un Irākas ieņemšanas bija ieklīduši
dziļi Anatolijas vidienē. Drīz pēc tam Seldžuku valsts izira.
Seldžuku sultanāta sabrukums ciņu par izbijušās Bizantijas

teritoriju Āzijā un Eiropā padarīja vēl sīvāku. Iekarotāji patiesī
bā bija ne tik daudz seldžuku vai osmanu sultāni, kā neatkarī
gās gazi grupas - turku klejotāji, kuri, apsteigdami mongoļus,
iedibināja savas varas bāzes Anatolijas rietumos. Tāpēc ka div
padsmitajā gadsimtā vietējo musulmaņu valdnieku vidū trūka
vienotības un valdīja nesaskaņas, Vidusjūras krastā diezgan ap
šaubāmas sekm es guva Eiropas krustneši. Slavenais sultāns Saladins, kuram izdevās iemantot savu kristīgo ienaidnieku ap
brīnu un cieņu, bija cēlies nevis no turkiem, bet drīzāk gan no
kurdiem. Viņš dienēja ēģiptiešu karaspēkā un 1170. gadā lika
pamatus jaunai dinastijai Ēģiptē. Eiropiešu sarīkotie krusta kari
beidzās pagalam bēdīgi - musulmaņi no Svētās zemes netika
patriekti, turklāt, kā minējām 14. nodaļā, aplenktā imperatora
stāvoklis Konstantinopolē bija padarīts tikai ļaunāks.
Otrā turku dinastija, kura vēsturē pēcāk iemantoja daudz
lielāku nozīmi nekā Seldžuki, aizsākās nesalīdzināmi pieticī
gāk. Līdzīgi Seldžukiem, arī Osmanu valdnieku senči piederēja
pie vienas dzimtas. Tituls osm ali atvasināts no vārda "Osm ans”.
Četrpadsmitā gadsimta sākumā Osmans ierīkoja savus nocieti
nājumus Anatolijas ziemeļrietumu nostūrī - viņa teritorija bija
salīdzinoši neliela, toties atradās stratēģiski izdevīgā vietā, netālu
no Bizantijas galvaspilsētas. Tieši tālab Osmanam izdevās pakļaut
Pēdējais Romas impērijas bastions, Konstantinopoles pilsēta kht turku rokās
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un apvienot Anatolijas savrupās sīkvalstiņas. Demoralizētā Bi
zantijas vara nekādu lielo pretsparu neizrādīja un dažkārt mi
nēto procesu pat veicināja. 1345. gadā viens no imperatoriem
savervēja Osmana spēkus kā palīgu cīņā pret kādu sāncensi,
kurš arī izvirzīja pretenzijas uz Bizantijas troni. Tā Osmans sa
ņēma atļauju okupēt Galipoles pussalu Dardaneļu šauruma ot
rā krastā un pēcāk to izmantoja kā atbalsta punktu karagājie
niem uz Balkāniem. Gadsimta nogalē Osmanu valdnieks pie
ņēma seldžuku ieviesto Rumas sultāna titulu.
1402. gadā Osmanu varu manāmi, tomēr tikai īslaicīgi satri
cināja Tamerlāns, kurš iebruka Anatolijas austrumos, sakāva
turku karaspēku un sultānu saņēma gūstā. Tomēr pēc desmit
gadus ilgas krīzes, ko raksturoja nemitīgi dumpji un brāļu karš,
valdošā dzimta varu atkaroja un sāka īstenot gluži jaunus plā
nus. Bizantijas valsts teritorija tobrīd tikai maķenīt sniedzās ār
pus stingri nocietinātās galvaspilsētas robežām, un sultāns Mu
hameds 11 izšķīrās ieņemt pilsētu, kuru iekarot nevienam nebi
ja izdevies veselus tūkstoš gadus. Vienkopus tika sapulcināti
jūras un sauszemes spēki, uzbrucēju bija daudzkārt vairāk ne
kā pilsētas aizstāvju, tomēr aplenkums ilga septiņas nedēļas.
Visbeidzot, 1453- gada 29- maijā, turku karaspēks sagrāva Konstantinopoles mūri un Muhameds “Iekarotājs” triumfēdams ie
jāja pilsētā.
Būtisks ieguvums bija ne tikai pati pilsēta - padarījuši Konstantinopoli par savu galvaspilsētu, Osmanu valdnieki varēja
sekmīgāk turpināt darbu pie varas saliedēšanas. Stratēģiskā iz
vietojuma dēļ pilsēta kalpoja kā saikne starp Āzijas un Āfrikas
teritoriju. Anatolija tobrīd jau bija ne tikai turku zeme, bet arī
pilnībā iekļauta islama kultūrā. Savukārt Balkāni bija islama
pasaules pievārte, kur lielākoties dzīvoja kristieši. Atšķirības starp
abiem reģioniem saglabājās arī turpmāk, tomēr pakāpeniski ma
zinājās. Pirmajos simt gados pēc Konstantinopoles krišanas Os
manu valsts robežas turpināja paplašināties. Eiropas teritorijā,
karodami ar serbiem, poliem, venēciešiem , pāvesta spēkiem
un ungāriem, turki aizgāja līdz pat Donavas upei. 1529- gadā
turku karaspēks aplenca Vīni, tomēr pilsētu ieņemt viņiem neiz
devās. Līdztekus tam turku pakļautībā ar laiku nonāca arī atli
kušās arābu zemes, tostarp Sīrija, Irāka, Ēģipte, Rietumarābija
un Ziemeļāfrikas piekraste līdz pat Marokas robežām.
Sešpadsmitā gadsimta sākumā krasi mainījās turku attiecī
bas ar Persiju, kuras tronī tikko bija kāpis pirmais Safavīdu di
nastijas pārstāvis. Safavīdi bija šiīti, kuri sevi uzskatīja par pra
vieša Muhameda znota Ali pēcnācējiem , savukārt turki viņus
uzskatīja par ķeceriem , jo paši par īsto atzina islama ortodoksā
lo jeb sunnītu novirzienu. Antipātijas starp abām islama impēri
jām katrā no valstīm izraisīja mazākuma sektu vajāšanas un
1514. gadā izvērtās karā, kura gaitā turki sakāva šaha karaspē-

ku un ieņēma Pensijas galvaspilsētu Tabrisu. Persijā turki savu
kundzību neiedibināja, tomēr pārstāja to bijāt kā savas kultūras
un reliģijas šūpuli. Turklāt, sarāvuši attiecības ar Persiju, turki
izolējās no Centrālāzijas musulmaniskajām tautām, ar kurām
viņus saistīja cieša radniecība. Tādējādi viņi bija spiesti vairāk
paļauties paši uz saviem spēkiem un iedibināt ciešākas attiecī
bas ar Rietumu pasauli.
Vairāk nekā simt gadu pēc Konstantinopoles iekarošanas
Osmanu impērija ne tikai bija un palika viena no pasaules lie
lākajām un varenākajām pasaules valstīm, bet arī varēja lepo
ties ar izcili efektīvu pārvaldes mehānismu. Osmanu valsts bija
unikāls sakausējums, ko veidoja Austrumu un Rietumu valstis
kuma elem enti, tradīcijas un novatoriski uzlabojumi, laicīgais
un garīgais. Turku impērijas teorētiskā bāze bija islama svētais
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likums, un būtiska loma sabiedriskajā un pilsoņu privātajā dzī
vē, jo sevišķi izglītības, labdarības un tieslietu jomā, bija ulemiem - islama likumu zinātājiem un skaidrotājiem. Faktiski sul
tāns valdīja kā neierobežots monarhs, kura varu m ērenāku da
rīja reliģiskie aizliegumi un vienlīdzības princips, kas tika cie
nīts kā senās nomadu sabiedrības tradīcija. Ja Safavldu Persija
bija teokrātiska impērija, Osmanu valsti par tādu saukt nevarē
ja. Sultāns sevi uzskatīja par islama pasaules vadoni, “Visu Ticī
go Pavēlnieku”, tomēr ticības lietās mēdza klausīt ulemus, kuru
priekšgalā stāvēja lielais muftijs (jurists). Iesākumā Osmanu sul
tāni kalifa titulu diez ko lielā vērtē neturēja, lai gan varēja to
piesavināties, jo 1517. gadā iekaroja Ēģipti (kad mongoļi bija
sagrāvuši Abāsīdu varu Bagdādē, Mameluki Kairā tronī tika no
sēdinājuši savu kalifu). Par kalifiem sultāni oficiāli sāka dēvē
ties tikai deviņpadsmitā gadsimta nogalē, kad impērija jau bija
neglābjami pagrimusi.
Lai plašo un daudznacionālo valsti pārvaldītu, Osmaniem
nācās ieviest kom plicētu birokrātisku aparātu. Neskaitāmi de
partamenti pārraudzīja kā civilās, tā ari militārās lietas un bija
pakļauti tieši sultānam, bet pēcāk arvien lielākā mērā viņa gal
venajam ministram jeb lielvezlram. Pateicoties vairākiem pielā
gojumiem, sarežģītais mehānisms darbojās kā smērēts. Turki
atzina, ka valsts varai jāpaliek vienas izredzētās dzimtas rokās,
taču nebūt nedomāja, ka valdniekam katrā ziņā jābūt vecāka
jam dēlam. Lai nodrošinātu pienācīgu varas pēctecību, Osma
nu prinči iepriekš tika pārbaudīti - nozīmēti administratīvi at
bildīgos posteņos valsts provincēs. Par mantinieku tika izrau
dzīts spējīgākais no visiem, bet veiksminieka brāļus gaidīja nā
ve (viņi tika nožņaugti ar zīda auklu). Atkāpšanās no minētā
“brālības likuma” notika tikai sešpadsmitā gadsimta nogalē, to
m ēr tādai nežēlībai bija zināms attaisnojums, proti, tādējādi tika
likvidēta brāļu sāncensība, kas tik bieži izraisījusi pilsoņu ka
rus. Vēl viena Osmanu valsts raksturīga iezīme bija “vergu pār
valde” - institūts, ko turki gan nebija izgudrojuši paši, toties
izkopa līdz pilnībai. Gadsimtiem ilgi turkiem bija nācies vergot
musulmaņu valdnieku labā. Tagad pie varas bija tikuši viņi pa
ši. Sultāni ķērās pie sistemātiskas vergu korpusa kom plektēša
nas - kā atlases materiāls galvenokārt kalpoja kristīgie karagūstekņi. ŠI prakse pazīstama kā devširme ( “vākšana”) un tika pie
kopta līdz pat septiņpadsmitajam gadsimtam. Kristiešu zēni ti
ka regulāri un rūpīgi atlasīti, pievērsti islamam, apmācīti un
nodoti valsts dienestā. Sākotnēji vergi tika izmantoti militārajā
dienestā. Kājnieku triecienvienībās, kas pazīstamas kā janičāri,
iemantoja starptautiska mēroga slavu un visbeidzot kļuva par
bīstami varenu sabiedrisku kārtu, iesākumā dienēja tikai vergi.
Devširmes sistēma tika izmantota piļu un galmu apkalpojošā
personāla kom plektēšanai, no vergu vidus tika izraudzīti arī

spējīgākie ierēdņi darbam visās pārvaldes jom ās, izņemot reli
ģijas lietas, - vergs varēja kļūt pat par lielvezīru. Fakts, ka cilvē
ku nolaupīšana bija legalizēta, varētu šķist pagalam satriecošs,
turklāt arī pašu musulmaņu likumos tam attaisnojumu atrast
nav tik viegli, tomēr liekas, ka Balkānu kristīgie iedzīvotāji, ku
riem šajā ziņā nācās ciest vissmagāk, diez ko lielus iebildumus
cēluši netika. Jādom ā, ka zemas izcelsmes ļaudīm mierinājumu
sagādāja doma par radagabalu izredzēm tikt pie mantas un va
ras. Turklāt sultāns bija nodrošinājies pret jebkādiem dumpjiem,
jo birokrātijas aparātā bija nodarbināti ļaudis, kuri par savu stā
vokli paldies varēja sacīt tikai un vienīgi valdniekam.
Osmanu sabiedrībā, līdzīgi citām tālaika sabiedrībām, pastā
vēja kārtu sistēma. Netrūka arī dzimtu aristokrātijas (islama pa
saules vēsturē tāda bija iedibinājusies pirmoreiz), kuras pirmie
pārstāvji bija karavadoņi un zemi vai administratīvu amatu bija
saņēmuši kā feodu. Kā kritērijs te nepastāvēja nedz rases, nedz
arī reliģiskā piederība - viena daļa zem āko muižnieku bija arī
kristieši. Musulmaņi un osmani taisnīgumu saprata kā stabilas
attiecības visu sabiedrisko kārtu ietvaros. Piemēram, tirgotāji
darbojās pēc savas ģildes likumiem, karavīri bija pakļauti spe
ciālu karatiesu jurisdikcijai. Viena pārvaldes sistēmas iezīme Os
manu varas uzplaukumu neapšaubāmi sekm ēja, un tā bija ie
cietība pret mazākumticībām. Svešas monoteistiskas reliģijas tu
rienes musulmaņi ne tikai neapkaroja, bet pat nodrošināja ar
valsts aizsardzību, tomēr citticībniekiem bija liegtas dažas no
islamticīgo pavalstnieku privilēģijām. Reliģiskās kopienās ap
vienojušies citticībnieki - grieķu pareizticīgie kristieši, armēņu
kristieši un jūdi - tika dēvēti par miletiem, kuriem savu uzvedī
bu vajadzēja saskaņot ar attiecīgās ticības bauslību, un atbildī
bu par viņiem uzņēmās kopienas garīgais vadonis, kurš savu
kārt bija atbildīgs sultāna amatpersonu priekšā.
Konstantinopole 1453- gadā nebūt nebija kritusi barbaru
rokās. Anatolijas turki bija asimilējušies islama kultūrā un ilgo
sakaru rezultātā daudz ko bija aizguvuši ari no bizantiešiem.
Būdami kristiešu pretinieki, viņi ar tiem bija saistījušies ciešām
saiknēm. Kad stratēģiski tik izdevīgi novietotā zeme nonāca
turku rokās, viņi vietējo civilizāciju neiznīcināja, bet ņēmās tās
vēsturē rakstīt jaunu, patiesi spožu lappusi.
Tālaika Konstantinopole (turki pilsētu sauca par Istanbulu
(Stambulu), lai gan oficiāli tā tika pārdēvēta tikai XX gadsimtā,
republikas laikā) bija pagalam izpostīta, un tās iedzīvotāju skaits
nebija lielāks par 50 tūkstošiem. Lielākā daļa dzīvajos palikušo
tika pārdoti verdzībā, bet Muhameds II nekavējoties ķērās pie
darba, lai galvaspilsēta tiktu apdzīvota no jauna. Viņš aicināja
tur apmesties gan musulmaņus, gan citticībniekus, un dažkārt
aizbēgušos nometināja atpakaļ piespiedu kārtā. Lielā skaitā ieplū
da jūdi, kuri Spānijā un citās Eiropas valstīs cieta no vajāšanām.
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Pilsēta drīz vien atkal bija rosīgas tirdzniecības centrs, turklāt ar
tirdzniecību galvenokārt nodarbojās citticlbnieki un privileģēti
ārvalstnieki. Sešpadsmitā gadsimta nogalē Konstantinopolē jau
bija vairāk nekā miljons iedzīvotāju. Sultāni ķērās pie vērienīga
restaurācijas plāna īstenošanas, galvaspilsētā un citās impērijas
pilsētās tika uzsākti celtniecības darbi, lai labāku un ērtāku da
rītu visas sabiedrības, bet jo sevišķi - musulmaņu dzīvi. Dažviet
par m ošejām tika pārveidotas kristiešu celtās baznīcas - te īpaši
jāpiemin Svētās Sofijas katedrāle, kura tika nostiprināta ar bal
stiem un papildināta ar četriem minaretiem (sk. 22. Īp.). (Neno
vērtējamās mozaīkas tika aizziestas ar kaļķiem, jo islama ticībā
pastāv aizliegums tēlot dzīvas būtnes.) Pils ar valdības ēku kom
pleksu tika būvēta ar tādu aprēķinu, lai no tās pavērtos skats uz
triju ūdens jomu satikšanās vietu. Kā celtniecības materiāls lie
lākoties kalpoja koks, tāpēc ugunsgrēku un zemestrīču dēļ sul
tāna pili vairākas reizes nācās būvēt no jauna. (Pēc pēdējās
restaurācijas pils kom plekss pārvērties par brīnišķīgu muzeju.)
Osmanu arhitektūras lielākais sasniegums ir mošejas, kuru ie
spaidīgajā, tomēr izsm alcinātajā stilā atpazīstami gan turku,
gan arī bizantiešu būvniecības elem enti. Ja persiešu un indie
šu musulmaņu arhitektūras raksturīgs elem ents ir sīpolveida
kupols, osm anu-turku m ošejas vainago varens puslodes for-
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mas jumols, kurš acīmredzot aizgūts no Svētās Sofijas katedrā
les. Galveno ēku nereti ieskāva neliela apjoma celtņu grupa tās kalpoja kā skolas. Sešpadsmitā gadsimta vidū, Osmanu kul
tūras zelta laikmetā, darbojās pasaulslavenais arhitekts Sinans.
Dzimis kristiešu ģimenē, Sinans kā vergs iestājies sultāna kara
dienestā un no vienkārša karavīra uzkalpojies līdz impērijas
galvenā arhitekta postenim. Viņam tiek piedēvētas vairāk nekā
trīssimt celtnes, un kā izcilākā no visām jāmin Suleimana m oše
ja, kura par godu sultānam Suleimanam I būvēta laikā no 1550.
līdz 1556. gadam. Lieliskā celtne novietota Stambulas augstākā
pakalna galā, no kurienes paveras skats uz Zelta Raga līci, tās
iekštelpas plašuma ziņā pārspēj Svētās Sofijas katedrāli, un m o
šeja, neraugoties uz masīvo apjomu, šķiet pārsteidzoši netvera
ma un viegla.
Osmanu impērijas un civilizācijas augstākais uzplaukums
datējams ar Suleimana 1 (1520 - 1566) valdīšanas laiku. Tobrīd
impērijai bija visplašākās robežas, valstī valdīja labklājība, un
ziedu laikus piedzīvoja arī literatūra un daiļās mākslas. Pāvests
un viņa eiropiešu domubiedri joprojām pieminēja nepiecieša
mību “bezdievjus" atgriezt pie īstās ticības, tomēr pasaules acīs
Osmanu valsts bija iekarojusi neapšaubām u cieņu. Suleimans 1
līdz ar saviem laikabiedriem Anglijas Henriju VIII, Francijas Fran
cisku I un Svētās Romas imperatoru Kārli V uzskatāms par vienu
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no sešpadsmitā gadsimta ietekmīgākajiem monarhiem, turklāt
viņš par jebkuru no tikko minētajiem bija nesalīdzināmi bagā
tāks. Paša tauta Suleimanu apveltīja ar epitetu “Likumdevējs”,
savukārt tālaika eiropieši viņu dēvēja par “Krāšņo”.
Spožā uzplaukuma laikmetam drīz vien sekoja lēna, tomēr
neatgriezeniska lejupslīde. Norieta pirmās pazīmes jau bija ma
nāmas paša Suleimana laikā - viņš pārstāja apmeklēt galma ap
spriedes un valsts lietas atstāja sava vietnieka lielvezīra ziņā. Sul
tāni arvien mazāk pūlējās būt enerģiski līderi, bet tāds tik plašai
un raibai impērijai bija vitāli nepieciešams. Nobēdzinājušies ha
rēma izolētajā un jutekliskajā pasaulē, viņi tapa aizvien gurdāki.
Greznās galma izpriecas līdz ar pērkamību un kukuļošanu biro
krātijas aprindās grāva valsts varenības pamatus. Deviņpadsmitā
gadsimta Osmanu impērija jau visai pamatoti tika dēvēta par
“Eiropas vārgdieni”. Tomēr piecus gadsimtus no vietas tā bija
pastāvējusi kā valsts, ar kuru pasaulei vajadzēja rēķināties, un
lielu daļu sava mantojuma nodeva tālāk saviem pēcnācējiem.

7. PRĀTNIECĪBA, LITERATŪRA UN MĀKSLA

Suleimans Krašņais

Krīze teoloģijā un
filosofijā

Varētu likties, ka vēlajos viduslaikos ārkārtīgi smago pār
baudījumu dēļ Rietumeiropas sabiedrības intelektuālajā dzīvē
un mākslā vajadzēja iestāties pagrimumam vai stagnācijai, to
m ēr patiesībā šis laikposms prātniecības, literatūras un mākslas
valstībā bijis neparasti ražīgs. Tās attīstības tendences, kas cieši
saistītas ar itāļu renesanses pirmsākumiem, iztirzāsim mazliet
vēlāk - šajā sadaļā aplūkosim dažus no citiem, īpaši nozīmī
giem Rietumeiropas domātāju un mākslinieku sasniegumiem,
kas datējami ar vēlajiem viduslaikiem.
Teoloģija un filosofijā četrpadsmitajā gadsimtā pārdzīvoja
šaubu krīzi. Apšaubīts netika nedz Dieva pastāvēšanas fakts,
nedz viņa pārdabiskā vara - drīzāk apšaubāmas sāka likties
cilvēka spējas pārdabisko izprast. Ja svētais Akvīnas Toms un
citi sholastiķi attīstītajos viduslaikos “ticības noslēpum u” skaitu
bija ievērojami reducējuši un sludināja, ka izprast visu pārējo
uz zem es un debesīs ir cilvēka spēkos, tad četrpadsmitajā gad
simtā plūdi, aukstums, kari un mēra sērgas ticību cilvēka prāta
iespējām darīja pagalam nedrošu. Tiklīdz četrpadsmitā gadsim
ta cilvēks sāka domāt, ka pasaulē valda nejaušība un nekas nav
iepriekš paredzams, radās jautājums, vai debesīs un uz zemes
nav daudz kā vairāk par to, ko spēj izskaidrot viņu filosofiskās
mācības. Iznākumā tika īstenota līdzšinējā teoloģiskā un filosofiskā pasaules uzskata nesaudzīga revīzija.
Izcilākais vēlo viduslaiku teorētiķis bija angļu franciskānis Okamas Viljams, kurš dzimis ap 1285. gadu un miris 1349. gadā acīmredzot “melnās nāves” sērgā. Franciskāņi, kā likums, par
cilvēka saprāta iespējām aptvert pārdabisko allaž tika šaubīju

šies vairāk nekā dominikāņi, kāds bija sv. Toms, un Okams,
pieredzējis tālaika notikumus, savas šaubas paudis vispārlieci
nošāk. Viņš noliedza, ka Dieva pastāvēšanas faktu un neskaitā
mas citas reliģiska rakstura parādības iespējam s aplūkot šķirti
no Svētajiem rakstiem, un uzsvēra Dieva brīvību un neierobe
žoto varu, proti, Dievs var darīt visu, kas viņam ienāk prātā.
Cilvēkam pieejam o zināšanu pasaulē Okama nerimtīgais gars
licis viņam m eklēt ne tikai teorijas, bet ko absolūti drošticamu.
Pasaulīgo lietu pētniecībā viņš filosofijā iedibināja virzienu, ko
sauc par nominālismu. Tā būtība slēpjas atzinumā, ka īsti pastāv
tikai atsevišķas lietas un nevis vispārējas un ka neko nevar ie
pazīt caur kaut ko citu, proti, lai iepazītu krēslu, tas jāredz un
jāaptausta, nevis jāapmierinās ar to, ka zini, kā izskatās citi krēsli.
Okams arīdzan formulējis loģikas mācību, kuras pamatā ir pie
ņēmums, ka vārdi pārstāv tikai paši sevi, nevis patiesi pastāvo
šas lietas. Tāda loģika varbūt neko daudz nepastāsta par patie
so pasauli, toties to nav iespējam s atspēkot, jo teorijas iekšējās
likumības ir ne mazāk dzelžainas kā Eiklīda ģeometrijā.
Okama idejas, kuras vēlo viduslaiku universitātēs iem anto
ja plašu piekritēju pulku, šodien nereti šķiet pārmēru m etodo
loģiskas un sausas, taču Rietumu filosofiskās domas vēsturē tās
atstājušas visai manāmas pēdas. Viņa prātojumi par to, ko Dievs
varētu paveikt, viņa sekotājiem lika izvirzīt vairākus, šķietami
absurdus jautājumus, tādējādi likdami apsmieklā viduslaiku te
oloģiju, piemēram, vai Dievs var padarīt pagātni par nebijušu,
jebšu - vai bezgala daudz garu var vienlaikus atrasties vienā un
tajā pašā vietā (viduslaikiem tuvākie domātāji patiesībā to for
mulēja šādi: cik eņģeļu var vienlaikus dancot uz adatas smai
les?). Lai nu kā, Okama aizstāvētā Dieva neatkarības ideja no
veda pie pārliecības par Dieva visvarenību, bet tā savukārt seš
padsmitajā gadsimtā izrādījās viens no protestantisma ideoloģi
jas pamatakmeņiem. Otrkārt, Okama apņēmīgie meklējumi pēc
cilvēka zināšanu drošticamības rosināja cilvēku pētīt šīspasaules parādības un dabu, iztiekot bez pārdabiskiem skaidroju
miem, - patiesībā tieši tāda attieksme palīdzēja rasties jauno
laiku zinātniskās pētniecības metodēm. Visbeidzot, Okama ne
vēlēšanās pētīt vispārējas parādības un atteikšanās loģiku attie
cināt uz reāli pastāvošām lietām veicināja to, ka radās empī
risms jeb ticība tam, ka zināšanām par pasauli jābūt balstītām
nevis abstraktos prātojumos, bet jutekliskajā pieredzē. Arī šis
atzinums veicinājis zinātnes progresu, tā ka iespējam s, ka daži
no Okama piekritējiem četrpadsmitajā gadsimtā nozīmīgus at
klājumus fizikā izdarīja gluži likumsakarīgā kārtā.
Okam a meklējumiem pēc drošticamas patiesības zināmas
paralēles iespējams atrast arī vēlo viduslaiku literatūrā, lai gan
viņš pats literatūras jomā darbojies netika. Augstvērtīgākās vēlo
viduslaiku literatūras galvenā iezīme bija naturālisms jeb centieni
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Naturālisms vēlo
viduslaiku literatūra

Bokačo “Dekamerona “ ilustrā
cija. Mūks, aizsūtījis viru sūdzēt
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Bokačo

tēlot lietas tādas, kādas tās ir patiesībā. Attīstīto viduslaiku pre
cedenti, proti, cilvēka rīcības motīvu pētījumi, kādiem tika pie
vērsies Kretjēns de Troā, Volframs fon Ešenbahs un Dante, te
tika izvērsti tālāk, nevis apkaroti. Lasošā publika joprojām kļu
va aizvien daudzskaitlīgāka, kālab autori aizvien drošāk meta
pie malas teoloģiskas un filosofiskas abstrakcijas un saviem
darbiem lūkoja piešķirt izklaidējošu raksturu, varoņus tēlodami
reālistiskā garā - ar visiem viņu tikumiem un netikumiem. Otra
vēlo viduslaiku literatūras raksturīga iezīme, tas ir, latīņu valo
das pakāpeniska atkāpšanās Eiropas nacionālo valodu priekšā,
arī iedīgļa formā bija parādījusies jau attīstītajos viduslaikos,
tomēr divu iemeslu dēļ ārkārtīgi lielu nozīmi iemantoja tieši
vēlajos viduslaikos. Pirmais bija naids un nesaskaņas starp tau
tām, tostarp neskaitāmie tālaika kari un pāvesta aktivitātes, kam
dēļ tika modināta vēlme pēc drošības un pašidentitātes izjūtas,
bet pēdējo varēja izkopt un apliecināt ar nacionālās valodas
palīdzību. Domājams, vēl jo svarīgāks bija fakts, ka laju izglītī
bas līmeņa nemitīgā paaugstināšanās vairoja to cilvēku skaitu,
kuri gan prata lasīt vietējā valodā, toties nem ācēja latīniski. Lie
la daļa dzejdarbu nacionālajās valodās bija tapuši jau attīstītajos
viduslaikos, bet vēlajos viduslaikos vietējās valodās tika rakstīti
arī sacerējumi prozā. Turklāt tādās valstīs kā Anglija un Itālija,
kur nacionālajā valodā rakstīta literatūra parādījās tikai ap 1300.
gadu, jau pēc salīdzinoši neliela laika sprīža literāti dzimto va
lodu bija izkopuši līdz nenoliedzami augstam līmenim.
Par dižāko vēlo viduslaiku nacionālās daiļliteratūras rakstnie
ku uzskatāms itālis Džovanni Bokačo ( 1 3 1 3 - 1375). Goda vie
tu literatūras vēsturē B okačo būtu pelnījis arī savu mazāknozīmīgo darbu dēļ (to vidū ir galantie romāni, pastorāli dzejoļi un
zinātniski traktāti), taču viņa neapšaubām i nozīmīgākais sace
rējums ir “Dekam erons”, kurš tapis laikā no 1348. līdz 1351.
gadam. Tajā apkopoti simt stāsti - lielākoties par mīlestību un
mīlēšanos, dēkām un izmanīgu krāpšanu. Stāstītāji ir septiņas
jaunas dāmas un trīs jaunekļi, kuri kādā Florences ārpilsētas
villā sapulcējušies tālab, lai paglābtos no “melnās nāves” na
giem. Protams, ka visus simt stāstus Bokačo pats izdomājis nav,
tomēr pat no senākiem avotiem aizgūtos sižetus viņš pārstāstī
jis tikai pašam vien raksturīgajā stilā - bezgala krāšņi, meistaris
ki un asprātīgi. Daudzu iemeslu dēļ “Dekam erons” uzskatāms
par nozīmīgu pagrieziena punktu literatūras vēsturē. Pirmkārt,
tas Rietumeiropas literatūrā vēstītājžanra ietvaros bija pirmais
vērienīgais un visnotaļ veiksmīgais daiļliteratūras sacerējums
nacionālā valodā. Bokačo proza ir “mūsdienīga”, tas ir, dzīva,
jo, pretstatā viduslaiku izpušķoto romānu autoriem, viņš apzi
nāti izmantojis nesamākslotu sarunvalodas stilu. īsi sakot, “De
kam erona” autors nav centies rakstīt “pacilātā garā” vai elegan
ti, bet raudzījis lasītājam sagādāt neviltotu prieku. Ja runājam

par saturu, Bokačo vīriešus un sievietes vēlējies tēlot tādus,
kādi tie ir, nevis tādus, kādiem tiem vajadzētu būt. T āp ēc “Dekam erona” garīdzniekus cilvēciskas vājības un likstas piemeklē
gluži tāpat kā pārējos mirstīgos. Bokačo sievietes nav nedz bā
las rotaļlietas, nedz tālas dievietes, nedz arī zvērinātas jauna
vas, bet gan pilnasinīgas būtnes, kuras apveltītas ar intelektu,
bet ar vīriešiem un savām līdzbiedrenēm sadzīvo tik viegli un
dabiski, kā līdz tam vēl nebija pratusi neviena no Rietumu lite
rārajām varonēm. Intīmās attiecības Bokačo dažbrīd tēlo visai
uzskatāmi, dažbrīd asprātīgi, tomēr nekādā gadījumā tās nenonievā. Viņa pasaulē sievietes un vīrieša dabiskajām tieksmēm
šķēršļu būt nedrīkst. Visu minēto iemeslu dēļ “D ekam erons” ir
veselīga un priekpilna slavas dziesma visam cilvēciskajam.
Tikpat veselīgas, naturālistiskas un nacionālas literatūras ko
pējs bija arī anglis Džefrijs Čosers (apm. 1340. - 1400.g.). Viņš
bija pirmais rakstnieks, kura angļu valodā rakstītie sacerējumi
vēl šodien lasāmi salīdzinoši viegli. Zīmīgi, ka Čosers vienlai
kus bijis gan angļu literārās tradīcijas aizsācējs, gan viens no
četriem vai pieciem tās dižākajiem pārstāvjiem - vairums kriti
ķu viņu ierindo tūliņ otrajā vietā aiz Šekspīra vai turpat līdzās
Miltonam, Vērdsvertam un Dikensam. Čosera spalvai pieder vai
rāki atzinības cienīgi sacerējumi, tomēr par viņa meistardarbu
neapšaubāmi uzskatāmi “Kenterberijas stāsti”, kas tapuši rakst
nieka mūža novakarē. Tas ir stāstu krājums, ko līdzīgi “Dekam eronam ” vieno kopīga sižetiskā līnija - Čosers stāstnieku lo
mu uzticējis ļaudīm, kuri vienotā pulciņā dodas svētceļojumā
no Londonas uz Kenterberiju. Tomēr starp “Dekam eronu” un
“Kenterberijas stāstiem” pastāv arī zināmas atšķirības. Čosera
stāsti ietērpti nevis prozā, bet gan dzirkstošā dzejas valodā, un
tos lasītājs dzird no visdažādāko kārtu pārstāvju mutes - viens
no runātājiem ir dižciltīgs bruņinieks, cits - mūžīgais students,
vēl cits - zaglīgs dzirnavnieks ar kārpu degungalā. Plaši pārstā
vēti arī sieviešu tēli - šķiet, ka visspilgtākais no tiem ir retzobainā, nez cik reižu precētā “pirtssieva”, kurai zināmas visas “mī
las zālītes”. īpašu nokrāsu ikviena tēla stāstam piešķir stāstītāja
amats un pasaules redzējums, un tā Čoseram izdevies radīt ne
parasti daudzkrāsainu “cilvēcisku komēdiju”. Viņa daiļrades m ē
rogs tālab vēl plašāks nekā Bokačo darbiem, un, neraugoties
uz to, ka asprātības, vaļsirdības un cilvēka dabisko tieksmju
tēlojuma ziņā rakstnieks itāļiem iepakaļ nepaliek, dažkārt viņa
veikums vērtējams kā nesalīdzināmi dziļāks.
Naturālisms vēlajos viduslaikos dominēja ne tikai literatūrā,
bet arī mākslā. Jau trīspadsmitā gadsimta gotikā tēlnieki augu,
dzīvnieku un cilvēku reālistiskam atainojumam sāka pievērst
daudz lielāku uzmanību nekā romānikas laikā. Ja sākotnēji vi
duslaiku mākslā par būtiskāko tika uzskatīts abstrakts zīmē
jums, tagad akcents aizvien manāmāk pārvietojās uz reālisma

Čosers

Glezniecība

pusi: trīspadsmitajā gadsimtā tapušie kokgriezumi, kuros tēlo
tas lapas un ziedi, acīmredzot veidoti pēc dabiskiem parau
giem - tajos pirmoreiz atpazīstamas noteiktas un konkrētas augu
pasugas. Ari cilvēku tēli pakāpeniski iemantoja aizvien dabis
kākas proporcijas, un to vaibstos jau saskatāmas portretiskas
iezīmes. Ap 1290. gadu reālisms jau bija pamatīgi iesakņojies nostāsts vēsta, ka tēlnieks, kuram bijis uzticēts darbs pie Vācijas
Habsburgu imperatora Rūdolfa kapakmeņa veidošanas, padzir
dējis, ka imperatora sejā iegūlusi vēl nebijusi rieva, tālab steig
šus vien posies ceļā, lai aplūkotu to pats savām acīm.
Turpmākajos divos gadsimtos naturālisms valdīja gan tēl
niecībā, gan arī manuskriptu ilustrācijās un glezniecībā. Pēdējā
daudzējādā ziņā bija uzskatāma par gluži jaunu mākslu. Kopš
alu laikmeta apgleznotas tika sienas, taču tās visai saprotamu
iemeslu dēļ bija grūti pārvietojamas. Viduslaikos un vēl ilgi pēc
tam sienas joprojām tika apgleznotas - sevišķi iecienītas bija
freskas vai gleznojumi uz mitra apmetuma
taču trīspadsmita
jā gadsimtā itāļu mākslinieki pirmoreiz sāka gleznot uz koka
pamatnes vai audekla. Sākotnēji tika izmantota tempera (krāsu
pigmenti, kas atšķaidīti ar ūdeni, dabiskām līmvielām vai olbal
tumu), bet ap 1400. gadu Ziemeļeiropā pirmoreiz ieviesās eļļas
krāsas. Jau n ie tehniskie paņēm ieni vairoja m ākslinieciskās
jaunrades iespējas. Tagad mākslinieki varēja gleznot dievbijības
Džolo “Sv. Franciska nāve”. Bardi kapela

Joahim a un Annas satikšanās pie Zelta vārtiem. Džoto gleznota freska. Pievērsiet
uzmanību tam, kā saplūst nimbi: padzīvojušais bezbērnu pāris drīz vien brīnumai
nā kārtā tiks pie bērniņa, un jaunpiedzimusī meitenīte būs Marija, Jēzus māte

gara piesātinātas ainas - tamlīdzīgas gleznas rotāja baznīcu altā
rus un turīgāko kristiešu istabas. Pirmoreiz Rietumu mākslas vēs
turē parādījās portreti, kas vairoja monarhu un aristokrātu pašap
ziņu. Senākajā zināmajā naturālistiskajā portretā iemūžināts viens
no Francijas karaļiem, Žans Labais, un tas datējams ar aptuveni
1360. gadu. Pēc tam portreti vairojās kā sēnes pēc lietus, un
neilgā laika sprīdī no dabas gleznots portrets jau bija uzskatāms
par augsti attīstītu žanru. Mākslas muzeju apmeklētāji katrā ziņā
ievēros, ka tieši ar piecpadsmito gadsimtu datējami daži no visu
laiku reālistiskākajiem un niansētākajiem portretiem.
Progresīvākais un izcilākais vēlo viduslaiku gleznotājs bija
florencietis Džoto (apm. 1267. - 1337.g.). Viņš nenodarbojās ar
indivīdu portretēšanu. toties atstājis dziļa humānisma piesāti
nātus gleznojumus gan uz sienām, gan arī uz pārvietojamām
virsmām. Džoto bija spilgts naturālisma pārstāvis, tas ir, viņš
dabu imitējis. Mākslinieka tēlotie cilvēki un dzīvnieki izskatās
daudz dabiskāki nekā viņa priekšgājēju gleznojumos, turklāt
tie iesaistīti daudz dabiskākās nodarbēs. Kristum Pūpolu svēt
dienā ienākot Jeruzalem ē, puišeļi sakāpj kokos, lai visu labāk
varētu redzēt; kad uz nāves gultas guļ svētais Francisks, viens
no klātesošajiem izmanto iespēju, lai pārliecinātos, vai svētajam
patiešām ir Kristus brūces; un tad, kad pēc ilgas atšķirtības sa
stopas Jaunavas Marijas vecāki, Joahim s un Anna, viņi apskaujas

Džoto naturālisms

un sniedz viens otram skūpstu - šķiet, tas ir pirmais patiesi
maigais skūpsts Rietumu mākslas vēsturē. (Sk. Džoto gleznu
"Bēgšana uz Ēģipti”.) Kāds ar bagātu fantāziju apveltīts stāst
nieks reiz vēstījis, ka viens no skatītājiem lūkojis no gleznas
notraukt mušu, kuru Džoto meistariski uzgleznojis. Skaidrs, ka
nostāsts ir izdomāts, tomēr Džoto sasniegumi patiešām bija ne
apstrīdami. Proti, viņš bija pirmais gleznotājs, kurš sācis apzi
nāt trīsdimensionālu telpu, - kāda mākslas vēsturnieka vārdiem
runājot, Džoto freskas pirmoreiz “sienā izcirtušas caurumu”. Pēc
mākslinieka nāves itāļu glezniecībā iesākās zināms reakcionārisms. Iespējams, ka tā cēlonis bija mēra šausmu dēļ no jauna
uzplaukusī bijība pārdabisku spēku priekšā. Lai kāds arī būtu
skaidrojums, četrpadsmitā gadsimta vidū mākslinieki no natu
rālisma tradīcijas novērsās un gleznoja bargus, nepielūdzamus
reliģiskus tēlus, kuri it kā lidinājās mākoņos. Tom ēr ap 1400.
gadu gleznotāji no jauna pievērsās pasaulīgākam izteiksmes
veidam un ļāvās Džoto iespaidam, tādējādi nobruģēdami ceļu
itāļu dižrenesansei.
Jaun ava Marija un tiesnesis Rolētis. Ja n s van Eiks (1 390 - 1444). Agrīnās
flāmu glezn iecības skolas pārstāvji d ievbijīgas ainas parasti tēloja turīgu birģeru dzīves krāšņajā atm osfērā. (Luvra)

Līdz pat piecpadsmitā gadsimta sākumam Eiropas ziemeļu
daļā glezniecība lielākoties attīstījās tikai manuskriptu ilustrāci
ju žanra robežās, taču tad tā piepeši iemantoja pati savu, patiesi
specifisku dabu. Ziemeļeiropas vadošie gleznotāji bija flāmi,
no kuriem kā pirmie un izcilākie minami brāļi Huberts un Jans
van Eiki (apm. 1366. - 1426.g.; apm. 1380. - 1441.g.), Rodžers
van der Veidens (apm. 1400. - 1464.g.) un Hanss Memlings
(apm. 1430. - 1494.g.). Van Eikus mēdz uzskatīt par eļļas glez
niecības izgudrotājiem - šis fakts nav īsti droši ticams, tomēr
viņi neapšaubāmi bijuši pirmie, kuri eļļas krāsas izmantojuši tik
plaši. Pateicoties eļļas krāsām, van Eiki un citi piecpadsmitā
gadsimta flāmu gleznotāji spēja izkopt spilgti reālistisku tradīci
ju, kurai raksturīga bagāta krāsu palete un smalki izteikts zīmē
jums. Augstāko meistarību van Eiki un van der Veidens sasnie
guši divās jomās: pirmkārt, viņiem savām gleznām izdevies pie
šķirt patiesi dziļas un izjustas dievbijības noskaņu, un, otrkārt, te
izcili smalki portretētas ikdienas dzīves detaļas. Pirmajā mirklī
tas liekas kas nesavienojams, tomēr jāpatur prātā, ka arī tālaika
mistiķu rokasgrāmatās, tādās kā “Kristus atdarināšana”, spēkā
tika uzturēta prasība pēc dziļas dievbijības iedzīvināšanas ikdie
nā. Tāpēc tad, ja flāmu gleznotājs apgaroto Madonnu ar bērnu
tēloja uz ikdienas dzīves fona - gleznas dibenplānā, piemēram,
ļaudis nodarbojas ar gluži ierastām lietām, kāds vīrs, pagriezies
pret sienu, pat nokārto neatliekamās darīšanas - . iecere nekādā
ziņā nebija uzskatāma par zaimošanu. Memlinga darbos sakrālā
un profānā sakausējums it kā izirst - viņa izcilākās gleznas ir vai
nu nepārprotami reliģiskas ainas, vai arī laicīgi portreti, taču vē
lāko Beniluksa valstu dižāko gleznotāju, proti, Brēgeļa un Rem
branta gleznās minētā vienība atgriežas ar jaunu spēku.

Flāmu glezniecība

8. TEHNIKAS PROGRESS
Vēlo viduslaiku paliekošāko sasniegumu saraksts būtu ne
pilnīgs, ja nepieminēti paliktu daži nenovērtējami atklājumi teh
nikas jomā. Bēdīgā, bet varbūt visai likumsakarīgā kārtā to uz
skaitījums jāsāk ar artilērijas un šaujamo ieroču izgudrošanu.
Nemitīgie kari kalpoja kā stimuls jaunu ieroču šķiru radīšanai.
Šaujampulvera izgudrotāji bija ķīnieši, bet pie īsti postoša dar
ba to pirmoreiz lika tieši vēlo viduslaiku eiropieši. Ap 1330.
gadu pirmoreiz tika izmēģināti smagie lielgabali, kuri sacēla tik
briesmīgu troksni, “it kā visi pekles pagari būtu sacelti kājās”.
Iesākumā lielgabali bija pagalam primitīvi - nereti lielākās bries
mas draudēja nevis tiem, kas stāvēja lielgabalam priekšā, bet
pašiem šāvējiem. Tomēr piecpadsmitā gadsimta vidū ieviesās
zināmi uzlabojumi, un militārā vēsture piedzīvoja veselu revo
lūciju. 1453- gadā smagā artilērija izšķīra veselu divu liktenīgu
konfliktu iznākumu: izm antojot vācu un ungāru lielgabalus,

Vēlo viduslaiku
tehniskās domas
sasniegumi: (1) ieroči

Itāļu “bom bardīra”, XIVgs.

(2) optiskie un navigācijas
instrumenti

osm ani-turki sadragāja Konstantinopoles aizsargmūrus - tobrīd
varenākos nocietinājumus Eiropā
un franči ar smagās artilē
rijas palīdzību ieņēma Bordo pilsētu, tādējādi pielikdami pun
ktu Simtgadu karam. Turpmāk lielgabalu dēļ dumpīgie aristo
krāti vairs nevarēja nocietināties mūra pilīs, tālab jaunie ieroči
zināmā mērā veicināja varas konsolidāciju nacionālajās monar
hijās. Novietojuši lielgabalus uz kuģiem, eiropieši varēja iedibi
nāt savu kundzību svešzemju ūdeņos un vēlāk sekmīgi īstenot
aizjūras ekspansijas plānus. Joprojām nemitīgi tiek uzlaboti šau
jamie ieroči, kuri arī izgudroti četrpadsmitajā gadsimtā. Neilgi
pēc 1500. gada kājnieki, likdami lietā tobrīd efektīgāko šauteni,
proti, musketi, reiz par visām reizēm likvidēja senāk militāri
jaudīgākās bruņinieku kavalērijas pārākumu. Tiklīdz šķēpiem
bruņotā smagā kavalērija izgāja no modes un kaujinieku rindās
varēja stāties jebkurš, monarhijas pamanījās apspiest iekšējos
nemierus un Eiropas kaujas arēnu pārņemt savā ziņā, jo to ie
spējas veidot daudzskaitlīgu armiju bija lielākas.
Citi vēlo viduslaiku tehniskās domas sasniegumi ar iznīci
nāšanas metodēm nesaistījās. Četrpadsmitajā gadsimtā pilnvei
dojās brilles, kuru izgudrošana datējama ar trīspadsmitā gad
simta astoņdesmitajiem gadiem. Pateicoties tām, ar vecuma vājredzību sirgstošie ļaudis joprojām varēja turpināt lasīt grāmatas.
Piemēram, izcilais četrpadsmitā gadsimta gara darbinieks Petrarka, kurš jaunībā varēja lepoties ar brīnišķīgu redzi, pēc seš
desmit gadu vecuma valkāja brilles un tieši tālab varēja pabeigt
dažus no saviem spožākajiem sacerējumiem. Ap 1300. gadu,
pateicoties magnētiskajam kompasam, kuģinieki varēja aizbū
rāt tālāk atklātā jūrā un apgūt Atlantijas okeāna ūdeņus. No tā
tūliņ izrietēja visai būtiskas sekas, proti, tika atklāta jūras satik
sme starp Itāliju un Ziemeļeiropu. Pēcāk eiropiešu iespējas īs
tenot aizjūras ekspansiju vairoja neskaitāmi jaunievedumi kuģu
būvē, kā ari kartogrāfijas un navigācijas ierīču izmantošana.
Četrpadsmitā gadsimta sākumā kuģinieki aizburāja līdz Azoru

un Zaļā Raga salām, tad, pēc ilga pārtraukuma, kas izskaidro
jams ar mēra un karu sērgu, eiropieši 1487. gadā apbrauca ap
kārt Āfrikas Labās Cerības ragam, 1492. gadā atklāja Rietumindijas salas, 1498. gadā - jūras ceļu uz Indiju, bet 1500. gadā Brazīliju. Tādējādi, zināmā mērā pateicoties tehnoloģijas sasnie
gumiem, pasaule piepeši bija kļuvusi daudz mazāka.
Mūsdienās no visiem vēlo viduslaiku eiropiešu jaunievedu
miem vislabāk pazīstams pulkstenis un drukātās grāmatas. Me
hāniskais pulkstenis tika izgudrots īsi pirms 1300. gada un drīz
vien ieviesās itin plaši. Pirmie pulksteņi bija pārāk dārgi, lai tos
varētu iegādāties privātpersona, tomēr savas lepnākās sabied
riskās ēkas ar aizvien smalkākiem pulksteņiem apgādāja pilsē
tas, kuras nemitīgi lūkoja cita citu pārspēt. Sie pulksteņi ne vien
rādīja laiku, bet arī Saules, Mēness un planētu gaitu un ar dažā
du mehānisku ierīču palīdzību iezvanīja stundas. Jaunievedu
mam bija divējas, visai būtiskas sekas. Pirmkārt, tas veicināja
eiropiešu interesi par dažnedažādām sarežģītām tehniskām ie
rīcēm. Par minētās intereses atmošanos jau liecināja dzirnavu
popularitāte attīstītajos viduslaikos, taču pulksteņi septiņpadsmitā
gadsimta otrajā pusē bija ieviesušies vēl daudz plašāk nekā
dzirnavas, jo palika lētāki un tos iegādāties varēja gandrīz ik
viens. Ikvienā mājā saimes pulkstenis kalpoja kā brīnišķīgas
mašīnas paraugs. Vienlīdz nozīmīgs un varbūt vēl svarīgāks bi
ja fakts, ka pulkstenis eiropieša ikdienas dzīvē ieviesa zināmu
sakārtotības principu. Līdz pulksteņa izgudrošanai vēlajos vi
duslaikos laiks bija visai stiepjams jēdziens. Par to, cik patlaban
agrs vai vēls, cilvēkam bija tikai neskaidra nojausma, un visi
vairāk vai mazāk cēlās un gūlās līdz ar sauli. Pilsētu un jo seviš
ķi lauku iedzīvotāji savus darbus mēdza pieskaņot gadalaiku
ritumam. Pat tad, ja diena tika dalīta stundās, tās parasti izrādī
jās dažāda garuma, jo vienā gadalaikā diena bija garāka, savu
kārt citā - īsāka. Četrpadsmitajā gadsimtā, pateicoties pulkste
ņiem, stundas kļuva vienādas un tajās tika dalīta kā diena, tā arī
nakts. Tagad darbalaiks tika regulēts ar vēl nebijušu precizitāti.
Darbu sākt un beigt vajadzēja “laikā”, un ne viens vien nonāca
pie secinājuma, ka “laiks ir nauda ’. Stingrā laika uzskaite radīja
jaunas iespējas, tomēr vienlaikus ari vēl nebijušas problēmas Luisa Kerola Baltais Trusis, kurš nemitīgi lūkojas savā kabatas
pulkstenī un sūrojas: “Ak vai, cik jau vēls!”, ir ar laika skaitīšanu
apsēstā Rietumu civilizācijas pārstāvja karikatūra.
Ne mazāk nozīmīga bija grāmatu iespiedpreses izgudroša
na, ko lielā mērā veicināja fakts, ka Eiropā no 1200. līdz 1400.
gadam pergamenta vietā kā izplatītākais rakstāmmateriāls stā
jās papīrs. Pergaments tika gatavots no vērtīgu lopu ādām, tā
pēc bija nesamērīgi dārgs: no vienas ādas varēja iegūt tikai ap
tuveni četras izmantojamas pergamenta loksnes, bet vienam
Bībeles izdevumam vajadzēja divus līdz trīs simtus aitu vai teļu!

Angļu kompass. Eiropā m agnē
tiskais kom pass ieviesās XIII gs.,
taču ķīnieši tādu pazina jau 1000
gadu pirm s tam

(3) mehāniskie pulksteņi

(4) iespiedpreses
izgudrošana

grām atu iesiešan a
(1568.g.) A pakšā: burtlicis un
krāsotājs (1568.g.)
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Savukārt papīrs, ko varēja iegūt no dzirnavās samaltām lupa
tām, izrādījās neparasti lēts materiāls. Vēlo viduslaiku hronikas
liecina, ka papīrs ticis pārdots par sešreiz zemāku cenu nekā
pergaments. Likumsakarīgā kārtā būtiski samazinājās arī lasīt
un rakstītprasmes apgūšanas izmaksas. Ļaužu izglītotības līme
nim augot, palielinājās pieprasījums pēc lētām grāmatām, un
ap 1450. gadu izgudrotā drukas ierīce radušos pieprasījumu
varēja apmierināt ar uzviju. Pateicoties tam, ka tika ietaupīta
liela tiesa darbaspēka, jaunievedums aptuveni divu gadu des
mitu laikā nodrošināja to, ka drukātās grāmatas kļuva aptuveni
piecas reizes lētākas nekā ar roku rakstītie manuskripti.
Tiklīdz grāmatas kļuva viegli pieejamas, izglītības līmenis
cēlās vēl straujāk, un grāmata tapa Eiropas kultūras neatņem a
ma sastāvdaļa. Sākot ar sešpadsmito gadsimtu, eiropieši jau va
rēja atļauties lasīt un pirkt visdažādākās grāmatas - ne tikai
reliģiskus traktātus, bet arī rokasgrāmatas, izklaidējoša rakstura
sacerējumus un astoņpadsmitajā gadsimtā - arī laikrakstus. lespiedtehnika nodrošināja to, ka idejas izplatījās ātri un nesa
grozītas, vēl vairāk - ja revolucionāra teorija tika pierakstīta un
nodrukāta vairākos simtos eksemplāru, to vairs nevarēja iznī
dēt tik vienkārši kā senāk. Tā visa Vācija sešpadsmitā gadsimta
dižākā reformatora Mārtiņa Lutera piekritēju rindās tik drīz no
stājās tāpēc, ka viņa pamfleti tika iespiesti daudzos eksem plā
ros, - ja nebūtu iespiedpreses, Luters, iespējams, būtu piedzī
vojis tādu pašu galu kā Huss. Grāmatu pavairošana veicināja arī
nacionālās kultūras attīstību. Pirms drukāšanas tehnikas izgud
rošanas vairumā Eiropas valstu valdīja tāda dialektu dažādība, ka
it kā vienā valodā runājoši cilvēki nereti sapratās tikai ar milzu
grūtībām. Tamlīdzīgs stāvoklis kavēja darbu pie varas centralizāci
jas, jo gadījās, ka karaļa pārstāvis ar provinču iedzīvotājiem sapras
ties nemaz nevar. Taču neilgi pēc iespiedpreses izgudrošanas kat
rā Eiropas valstī iesākās valodas standartizācijas process, ko lielā
mērā palīdzēja veicināt drukātā vārda izplatīšana. Londonā grāma
tas tika iespiestas “Karaļa angļu valodā”, un tās nonāca arī līdz
Jorkšīras un Velsas iedzīvotājiem. Tādējādi nostiprinājās valsts iek
šējie sakari, un palielinājās varas orgānu darba efektivitāte.
Noslēgumā jāpiebilst, ka pēc 1500. gada Eiropa par pasau
les vadošo civilizāciju bija kļuvusi ne tikai, pateicoties šaujam
ieročiem un tāljūras kuģiem, - ne mazāka nozīme bija arī pulk
steņiem un grāmatām. Pulkstenis eiropiešiem palīdzēja efektī
vāk strādāt un precīzāk ieplānot paveicamo, savukārt grāmatas
vairoja viņu kom unikācijas spējas un nodrošināja progresīvu
ideju cirkulāciju. Ieradinājušies lasīt grāmatas, eiropieši bija ie
mantojuši tādas saskarsmes spējas un intelektuālo treniņu, ar
kādu tobrīd nevarēja lepoties neviena pasaules tauta. Tādējādi
nav nekāds brīnums, ka sešpadsmitajā gadsimtā eiropieši varē
ja ķerties pie pasaules pārveidošanas pēc sava prāta.
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lnJUKU UN DIZENIBAS LAIKI AZIJA
Diez vai kur citur divas tik apjom īgas un augstu attīstītas, tom ēr
vienlaikus arī krasi atšķirīgas civilizācijas pastāvējušas tik cieši
līdzās kā muham edāņu un hinduistu kultūras. Abu izteikti dažā
do kultūru un reliģiju vēstures pētījum us sevišķi vērtīgus dara jau
spilgtais kontrasts un neskaitām ās atšķirības vien, turklāt tie izrai
sa papildu interesi par m ākslu un vispirmām kārtām - par arhi
tektūru, ko radījis abu kultūru apvienotais ģēnijs.
(Sers D žons Maršals, “Kem bridžas vēsture:
Indija”, III sējum s.)

K

amēr Eiropas tautas cīnījās par pastāvēšanu krēslas laik
metā, kurš sekoja Romas impērijas norietam un barbaru
iebrukumiem, Indijas un Ķīnas civilizācijas bija pamanī
jušās sasniegt visai augstu attīstības līmeni. Toties tad, kad vēlo
viduslaiku Rietumeiropas sabiedrībā iestājās salīdzinoša stabili
tāte un labklājība un turienes kultūra beidzot sāka uzplaukt,
gan Indijai, gan Ķīnai nācās pieredzēt tik iznīcinošus iebruku
mus, kādus abu zemju rakstītā vēsture vēl nebija pazinusi. Ie
brukumu izraisīto satricinājumu abām civilizācijām izdevās pār
dzīvot, abu kultūru kodols saglabājās neskarts un tika apaudzēts
ar jauniem atklājumiem un sasniegumiem, tomēr juku laiku iz
raisītās sekas sabiedrībā sevi lika manīt vēl ilgi pēc tam. Vienī
gā Āzijas lielvalsts, kura no svešzemnieku iebrukumiem necie
ta, bija Japāna, tomēr ne mazāk raižu tai sagādāja iekšpolitiskā
spriedze un konflikti, kuru rezultātā Japānas sabiedrība struk
tūras un politiskās organizācijas ziņā sāka pārsteidzoši līdzinā
ties tam modelim, kāds bija raksturīgs feodālajai Rietumeiropai.

1. MUSULMAŅU MONARHIJU NODIBINĀŠANĀS
INDIJĀ (APM. 1000. - 1500.G .)

Musulmaņu iebrukumi
Indijā

Iekarotājiem labvēlīgie
apstākļi

Laikā, kad Rietumeiropas tautas pieredzēja vēlajiem vidus
laikiem un renesanses laikmetam raksturīgo ekonom ikas un
zinātnes progresu, Indijai nācās pārciest virkni iebrukumu, kas
atstāja paliekošu iespaidu uz tās sabiedrību un kultūru un vai
nagojās ar islama ticības iesakņošanos Indostānas pussalas teri
torijā. Pirms tam Indijas iedzīvotāju sakariem ar arābiem bija
galvenokārt tirdzniecisks un visnotaļ miermīlīgs raksturs, lai gan
astotā gadsimta sākumā arābi bija spiesti iekarot Sindu, lai aiz
sargātu savus kuģus no pirātu uzbrukumiem. Islams Indijā ie
nāca nevis no pašas Arābijas, bet gan no Centrālāzijas, kuras
iedzīvotāji Muhameda ticībai bija pievērsušies salīdzinoši ne
sen. Turku dinastijas valdnieks Mahmuds, kura varas bāze atra
dās Ganzi pilsētā Afganistānas austrumos, laikposmā starp 997.
gadu un 1030., t.i., paša nāves gadu, savus ļaudis pāri kalniem
sirojumos uz Indijas ziemeļaustrumiem veda veselas septiņpa
dsmit reizes. Viņš, kurš tika godāts par “Islama Zobenu”, sagrā
va simtiem hinduistu tempļu, tostarp arī vienu no dižākajām
Šivas kulta vietām visā Indijā - Somnatas templi Gudžaratas
piekrastē. Neraugoties uz to, ka Mahmuds savai Afganistānas
valstij pievienoja Pendžabu, Indija viņu vairāk saistīja kā vieta,
kur iespējams sagrābt bagātīgu laupījumu, un tā dēļ bija vērts
rīkot krusta karu pret turienes elku pielūdzējiem. Tālāk Indijas
iekarošanas darbu turpināja dinastija, kuras varas bāze atradās
Afganistānas pilsētā Gurā. Guras Muhameds 1193. gadā ieņē
ma Deli un dažu gadu laikā pakļāva Bengāliju, tādējādi Afga
nistānas turku varu iedibinādams visā Indostānā.
Iekarotā teritorija nebija nekāda niecīgā, savukārt ienācēji
bija ne vairāk kā salīdzinoši nelielas laupītāju bandas. Iebrucē
ju sekm es daļēji iespējams izskaidrot ar to, ka pārāki bija viņu
ierod un militārā taktika. Turku jātnieki bija auguši nomadu
tradīciju garā, viņu rumaki bija ātrākie zirgi pasaulē, un bultas
no stopiem turki šāva, zirgam drāžoties pilnos auļos, kas preti
nieka ziloņu jātnieku armijas rindās izsauca pilnīgu apjukumu.
Vēl vairāk iekarotāju aktivitāti veicināja politiskā sadrumstalotī
ba, kas Indiju bija piemeklējusi pēc tam, kad septītajā gadsimtā
gals pienāca Haršas impērijai, - tā kavēja spēku saliedēšanu
daudzmaz vienotai aizsardzībai. Spēcīgu pretestību izrādīja mi
litārās aristokrātijas pārstāvji, kas pazīstami kā radžputi - jādo
mā, huņņu un citu aziātisko ienācēju pēcteči, kuri bija asimilē
jušies indusu sabiedrībā. Radžputi (vārds nozīmē “ķēniņdēli”),
kuri tika uzskatīti par kšatrijiem, bija nodibinājuši paši savas
kastas un dalījās četrās lielās dinastijās. Viņi meistariski rīkojās
ar zobenu, turēja godā savas militārās tradīcijas un bija nepa
rasti viegli aizkaitināmi, kālab pelnīti tika uzskatīti par Indijas

karstasinīgākajiem un drosmīgākajiem kareivjiem un musulma
ņu iebrucējiem pretim stājās dūšīgi, tomēr bez īpašām sekmēm.
Daži no radžputiem atsacījās atzīt sevi par sakautiem un ar sa
viem ļaudīm atkāpās pašā Indijas (Radžastānas) tuksneša sirdī,
kur ņēmās atjaunot pāri palikušos spēkus.
Afgāņu-turku iebrukumi Indijas sabiedrībai cirta dziļas brū
ces, tomēr tās nebūt nebija tik nāvējošas, ar kādām varētu drau
dēt it kā krasi atšķirīgas kultūras uzkundzēšanās. Islams bija
Indijas reliģiju pilnīgs pretstats. Būdams stingri monoteistisks,
tas sludināja nepārprotamu un vienkāršu, tomēr dogmatisku
mācību, cilvēka roku veidotus tēlus atzina par elkiem un uz
svēra to, ka visi ticīgie ir vienlīdzīgi. Savukārt hinduisma forma
bija politeistiska, lai gan par visnotaļ pieļaujamiem tika atzīti arī
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monoteistiski uzskati; nekādas skaidri formulētas ticības m ācī
bas nebija, plaši izmantoti tika simboli, cilvēku, augu un dzīv
nieku atveidi, valdīja arhitektūras formu daudzveidība un priekš
stats, ka cilvēkus dievs radījis nevienlīdzīgus. Vairums indiešu
uzskatīja, ka lopiem nedrīkst darīt pāri, savukārt musulmaņi tos
kāva un ēda. Indiešu reliģiju piekritēji lielākoties bija visai ie
cietīgi noskaņoti un atzina, ka dievišķajam iespējam s tuvoties,
ejot daudzus un dažādus ceļus, turpretim musulmaņi par savu
svētāko misiju uzskatīja vienīgās patiesās, tas ir, Allaha un viņa
pravieša ticības izplatīšanu. Tomēr izrādījās, ka hinduisti ar mu
sulmaņiem var sadzīvot, turklāt ne vienmēr kā nesamierināmi
ienaidnieki. Vissāpīgāk hinduistu svētnamu izlaupīšanu un ap
gānīšanu izjuta brahmaņi, kuru dzīve ar templi bija saistīta vis
ciešāk. Citādā ziņā ticība necieta, jo vairums ļaužu kulta cere
monijas mēdza noturēt mājās vai savā ciematā. Zemkopji, kuri
piederēja pie radžputu ķēniņvalstu iedzīvotāju apakšslāņa, ar
ieročiem nemaz nebija apgādāti un kaujās nepiedalījās, jo vi
ņiem kaklakungu labā cīnīties nebija nekāda prieka. Ziemeļindijas tautas to, ka nomainās augstākā vara un dažkārt tās vietu
ieņem pat mežoņi, bija pieredzējuši daudzkārt. Turklāt Gaznavīdi un viņu afgāņu-turku pēcteči nepavisam nebija pilnīgi m e
žoņi, jo bija iemācījušies novērtēt civilizācijas priekšrocības. Mah
muds, izlaupīdams Ziemeļindiju, Gazni no cietokšņa pakāpe
niski pārvērta par islama kultūras centrālo pilsētu.
Aptuveni divsimt gadus pēc pirmajiem iebrukumiem mu
sulmaņu vara Ziemeļindijā iegāja jaunā fāzē - par viņu varas
bāzi kļuva Deli. Deli sultanāta dibināšana datējama ar 1206.
gadu, kad lika noslepkavots Guras Muhameds, un turienes tro
nī nedaudz vairāk nekā 300 gadu viens pēc otra sēdēja piecu
spēcīgu afgāņu-turku dinastiju pārstāvji. Pirmā no tām tika dē
vēta par “vergu dinastiju”, jo tās pamatlicējs bija karadienestā
uzkalpojies vergs. Viņa tiešais pēcnācējs uzsāka hinduistu ticī
bas pavalstnieku pielabināšanas politiku - hinduisti varēja brī
vi praktizēt savu ticību, kā atlīdzību par to maksādami speciālu
nodokli. Otrkārt, sultāns nepūlējās gāzt no troņa tos radžas, kuri
joprojām pretendēja uz neatkarību. Zīmīgi, ka šīs dinastijas laikā
sultāna tronī kāpa sieviete - apdāvinātā un enerģiskā Rāzija, vie
nīgā Indijas sieviešu kārtas valdniece pirms divpadsmitā gadsim
ta. Nelaimīgā kārtā jau pēc trīs gadiem Rāzija krita no slepkavas
rokas, un nākamais sultāns izrādījās nežēlīgs patvaldnieks, kurš
loloja sapņus par Persijas ķēniņa galma cienīgu greznību.
Deli sultanāta trīs gadsimtus ilgajā vēsturē šobrīd sīkāk neie
dziļināsimies. Varas raksturs lielā mērā bija atkarīgs no sultāna per
sonības un dažādos laikposmos izrādījās visai atšķirīgs. Sultānam
nācās pārvaldīt valsti, kuras sastāvā ietilpa ne tikai Indostāna, bet
ari daļa Dekānas, tāpēc vērā ņemama autonomija tika atvēlēta
augstu stāvošiem ierēdņiem, kuriem kā atalgojums parasti tika pie

šķirti no nodokļiem atbrīvoti zemes gabali. Kad tronī sēdēja ne
spēcīgs valdnieks, šie ierēdņi nereti nopietni apdraudēja centrālo
varu. Hinduistiem amati sultāna dienestā parasti bija liegti, tomēr
valstī visumā saglabājās bijusī politiskās kontroles un jo sevišķi
nodokļu vākšanas sistēma, tāpēc musulmaņu pārvaldes aparātā
vietējo iedzīvotāju procents kļuva aizvien lielāks.
Deli sultanāta spožākais uzplaukums datējams ar divdesmit
gadus ilgu laikposmu, kad tronī sēdēja Kaldži dinastijas sultāns
Alaudins (1296 - 1316). Bargais, bet uzņēmīgais valdnieks (pie
varas viņš tika, noslepkavodams savu tēvoci) ieviesa tirdzniecī
bas atļaujas, algu un cenu uzraudzības dienestu un nodokļos
ievāca veselus 50% graudaugu ražas. Kundzībai, ko Alaudinam
bija izdevies iedibināt Dekānas pussalas pašā tālākajā galā, mūžs
izrādījās visai īss, un sultānam nācās pulcēt lielu karaspēku, lai
atvairītu iebrukumus no Centrālāzijas, no kurienes kā no pār
pilnības raga turpināja plūst aizvien jaunas klejotājcilšu strau
mes. Tobrīd lielākie nemiera cēlāji bija mongoļi, ar kuriem bija
spiesta rēķināties teju visa Āzija un pat Eiropa. Trīspadsmitā
gadsimta sākumā slavenais mongoļu impērijas dibinātājs un ka
ravadonis Čingishans iebruka arī Indas ielejā. Viņa sirojumam
bija vairāk nejaušības raksturs, tomēr Indija arī turpmāk palika
mongoļu apdraudēta. Pamazām mongoļu grupējumi Ziemeļindijā apmetās uz dzīvi, sāka nodarboties ar zem kopību un preču
ražošanu un lielākoties pārgāja islama ticībā. Trīspadsmitā gad
simta nogalē viņu Deli jau bija tik daudz, ka liels galvaspilsētas
nogabals tika dēvēts par “Mongoļu pilsētu”. Sultāns mongoļus
izmantoja kā algotņus, kuri izrādījās tik spējīgi karotāji, ka rei
zēm valdošajās aprindās modināja aizdomas, un viņi tad des
mitiem tūkstošu lielā skaitā tika notiesāti uz nāvi.
Četrpadsmitā gadsimta sākumā Kaldži dinastijas vietu ieņē
ma Tuglugi. Dievbijīgais, izglītotais un neiecietīgais Muhameds
Tuglugs (valdījis no 1325. - 1351. gadam) devalvēja vietējo valū
tu, zelta un sudraba monētas nomainīdams pret vara naudu, minētais eksperiments sagrāva tirdzniecību un manāmi vājināja
valsts ekonomiku. Lolodams grandiozus sapņus par Persijas un
Ķīnas iekarošanu, Muhameds lūkoja spēcināt savu varu Dekānā,
piespiezdams Deli iedzīvotājus mērot 800 km gani ceļu, lai pār
celtos uz jauno galvaspilsētu valsts dienvidos. Pavalstnieki ņēma
ļaunā arī to, ka valdnieks viņiem neizrādīja nekādu pretimnākša
nu ieilguša un briesmīga bada gados (1335 - 1342). Neraugoties
uz to, ka Muhameda pēcnācēja, proti, sultāna Firuza trīsdesmit
septiņos valdīšanas gados valstī no jauna tika iedibināts miers,
taisnība un labklājība, Deli varai jaunus draudus sagādāja naidī
gās kaimiņvalstis, viceķēniņu organizētie dumpji un augošā ne
apmierinātība hinduisma ticībai piederošo pavalstnieku vidū. 1338.
gadā no Deli atšķēlās Bengālijas province, kura saglabāja neat
karību vēl turpmākos divus gadsimtus.
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Četrpadsmitajam gadsimtam ritot uz galu, Ziemeļindiju pie
meklēja viens no visu laiku postošākajiem iebrukumiem - šo
svešzemnieku karaspēku cīņā vadīja Timurs Klibais (Tamerlāns).
Timura dzīslās ritēja turku asinis, un savu karjeru viņš bija sācis
kā nelielas turku cilts valstiņas vadonis Turkestānā (Turkmēnijā). Piedzīvojis dažnedažādas likstas un brīnumainas dēkas, viņš
beidzot savāca jaudīgu kavalēriju un uzsāka karagājienu, kurš
vainagojās ar sensacionālām sekmēm. Neraugoties uz to, ka
Timurs netika pasludinājis sevi par hanu, vairums mongoļu,
pirms tam klausījuši Čingishanam, viņu vienprātīgi atzina par
savu pavēlnieku. Timurs pakļāva Afganistānu, Persiju un Mezopotāmiju un tad iebruka Indijā ar nodomu neticīgos pievērst
islama ticībai un apgādāties ar laupījumu. Indijā Timurs ar savu
karaspēku pavadīja nepilnu gadu C1398 - 1399) un atstāja to
guļam drupās un gruvešos. Deli pilsētā,' kas tika izlaupīta trīs
dienu ilgās orģijās, dzīvajos nepalika neviens - kā vēstī kāds
aculiecinieks, “veselus divus mēnešus pilsētā nevarēja saklausīt
pat putna spārnu vēdas”. Ikviena apdzīvota vieta, kas izrādīja
pretestību, tika noslaucīta no zemes virsas, bet tās iedzīvotāji nogalēti vai aizvesti verdzībā. Pavēlnieks Timurs sev līdzi aiz
veda nenovērtējamus zelta un dārglietu krājumus, vergus, ar
kuriem apgādāja visus savus kareivjus, un tūkstošiem prasmīgu
amatnieku, tostarp arī akmeņkaļus, kuriem viņa Turkestānas
galvaspilsētā Samarkandā pienācās uzbūvēt diženu mošeju. Deli
sultanāts tā ari nespēja atgūties no trieciena, ko Timurs “Zemes.
Drebinātājs” bija devis kā pašai valstij, tā arī tās bezpalīdzīga
jiem hinduisma ticības pavalstniekiem.
Pussalas teritorijā notikumi, kas risinājās ziemeļos, gan at
balsojās, tomēr nesaudzīgie nomadu iebrucēji tik tālu neaizklī
da. Ja runājam par Dekānas sarežģīto un nemitīgi mainīgo po
litisko karti, nepieminēti nevar palikt vairāki visai apjomīgi un
ietekmīgi valstiski veidojumi. Čolas kēniņvalsts, kas atradās Koromandelas krastā (dienvidaustrumos), varēja lepoties ne tikai
ar varenāko floti visā Indijas okeānā, bet arī ar plaukstošu kul
tūru, par ko liecina hinduistu tempļu arhitektūra un augstvērtī
gi metālmākslas izstrādājumi. Vienpadsmitajā gadsimtā lietā fi
gūra, kurā Šiva attēlots kā dejas pavēlnieks, uzskatāma par vie
nu no visu laiku izcilākajām bronzas skulptūrām. Čola vēlāk
tika iekļauta Vidžajanagaras hinduistu impērijā, kuras robežās
četrpadsmitajā gadsimtā ietilpa visa pussalas dienviddaļa līdz
pat Krišnas upei. Impērijas lieliski nocietinātajā galvaspilsētā,
kura arīdzan tika dēvēta Vidžajanagaras (“Uzvaras Pilsētas”) vār
dā, dzīvoja vairāk nekā pusmiljons cilvēku, un, ja ticam itāļu,
portugāļu un afgāņu tautības aculiecinieku stāstiem, piecpa
dsmitajā gadsimtā tā bijusi viena no pasaules krāšņākajām pil
sētām. Vidžajanagaras oligarhiskie valdnieki, bagātībā iedzīvo
jušies uz dārgakmeņu eksporta rēķina, dzīvojuši neaprakstāmā
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greznībā, bijuši dāsni mākslas aizgādņi, apdāvinājuši tempļus
un veicinājuši sanskrita klasiskās literatūras tekstu komentāru
tapšanu. Šķiet, ka šīs krāšņās impērijas pavalstnieki piederējuši
mazāk askētiskajiem hinduisma novirzieniem. Dati liecina, ka
viņi piekopuši dzīvnieku upurēšanu, uzturā lietojuši gaļu (iz
ņemot liellopu galu) un dažos tempļos kā “dieva verdzenes”
turējuši prostitūtas.
Aizēnot Vidžajanagāru un mest izaicinājumu Deli valdnie
kiem spēja tikai musulmaņu valsts, kuras robežās ietilpa visa
Ziemeļdekāna - tās sniedzās no Arābijas jūras piekrastes līdz pat
Bengālijas līcim. Bahmani ķēniņvalstij, kā to dēvēja (1347 -1489),
gals pienāca tad, kad Bidžapūrā, vienā no tās piecām provincēm,
pie varas nāca jauna dinastija, kura pasludināja provinci par
neatkarīgu ķēniņvalsti un ar laiku jaunās valsts robežas ņēmās
paplašināt. Pateicoties stabilai lauksaimniecības bāzei, bagātīgām
dzelzs un dimantu iegulām un ienesīgai tirdzniecībai, Bidžapūras
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valstij vadošās pozīcijas izdevās saglabāt līdz pat septiņpadsmi
tā gadsimta vidum, un to par līdzvērtīgu partneri atzina ne tikai
Deli valdnieki, bet arī Persija un Osmanu impērija. Bidžapūras
pārvaldi īstenoja jaudīgs birokrātiskais aparāts, un tās aktīvās
armijas rindās bija 80 000 kavalēristu un 735 ziloņi, tā ka Bidžapūra islama civilizācijai bija tikpat spēcīgs balsts kā Vidžajanagara hinduismam. Atšķirībā no hinduistiskajām kaimiņvalstīm
Bidžapūras sultanātā netika apkarota daudzveidība, kālab turie
nes kultūra iemantoja visai eklektisku raksturu. Sultanāta ziedu
laikos, tas ir, sešpadsmitā gadsimta nogalē un septiņpadsmitā
gadsimta sākumā, tā pavalstnieki varēja baudīt reliģiskās iecietī
bas politikas priekšrocības. Tieši tolaik lielā skaitā parādījās krāš
ņas musulmaņu celtnes, tostarp arī iespaidīgā Džami m ošeja
(1578), taču sultāns mēdza izrādīt labvēlību arī hinduistu tem
pļiem. Diemžēl starp Vidžajanagaru un Bidžapūru izcēlās sīvs un
ilgs karš, 1565. gadā hinduistu impērijai pienāca gals, un arī Bidžapūra cīņas gaitā zaudēja lielu daļu bijušās varenības.
Pārmaiņas, kas piem eklēja hinduistu kopienu struktūru, no
risinājās saskaņā ar jau iesīkstējušiem priekšstatiem. Kastu ro
bežas kļuva vēl daudz izteiktākas nekā iepriekšējos gadu sim
teņos. Priekšstats par nepieskaramajiem, kas sabiedrības padi
benes nolēm a statusam, kurš bija vēl zemāks nekā pašas nici
nāmākās kastas pārstāvjiem, tagad jau bija hinduisma neatņe
mama sastāvdaļa. Nepieskaramie patiesībā pildīja sabiedriski
derīgus pienākumus, piemēram, novāca atkritumus, apraka lī
ķus un ģērēja ādas, tomēr viņi nedrīkstēja piedalīties tempļa
ceremonijās, bija spiesti dzīvot no sabiedrības norobežotos kvar
tālos un pastāvīgi brīdināt ļaudis par savu tuvošanos. Apgānī
ties ticīgais varēja pat tad, ja viņu skāra nepieskaramā mestā
ēna. Dažos Indijas apgabalos nepieskaramo bija tik daudz, ka
viņi veidoja paši savas kastas. Sabiedrības apakšslāņa nožēloja
mais stāvoklis patiesībā apēnoja visu Indijas ķēniņvalstu vispā
rējo labklājību un spožumu.
Arī sievietes sabiedriskais statuss, kurš jau senāk nebija ne
kāds augstais, pamazām slīdēja aizvien zemāk. Ļaudīs sievietes
drīkstēja rādīties tikai ar aizklātu seju un sabiedriskajā dzīvē
nepiedalījās - tā bija tā dēvētā p u rd ab paraža, kuru ieviesa
musulmaņi, - tomēr ari indiešu sabiedrībā aizvien dziļāk iesak
ņojās priekšstats, ka sievietei pieklājas dzīvot pakļautībā. Vis
pārpieņemtas bija bērnu laulības, t.i., mazgadīgas m eitenes iz
došana pie vīra, - kā pamats šādai praksei kalpoja teorija, ka
sievietei vēl pirms pubertātes vecuma sasniegšanas jāzina, kam
saglabāt uzticību, citādi viņa var krist grēkā, iemīlot kādu citu.
No laulības saitēm sieviete netika atsvabināta ari tad, ja vīrs
nomira, - starp citu, par atraitnēm mazgadīgās līgavas gluži
dabiskā kārtā pārvērtās itin bieži. Valdīja uzskats, ka atraitne
zināmā mērā vainojama vīra nāvē, un vēlreiz precēties viņai

nebija ļauts. Visnotaļ atzīstams solis no atraitnes puses skaitījās
brīvprātīga sadedzināšanās kopā ar vīra līķi - tā viņa pierādīja
savu nelokām o uzticību. Kad kāds daudzsievis ķēniņš atraitnēs
atstāja visas savas sievas un konkubīnes vienlaicīgi, bēru uguns
kurus vajadzēja kurināt diezgan ilgi. Vārds sati, kurā tika dēvēts
atraitnes upurēšanās rituāls, burtiski nozīmē “tikumīga sievie
te”. Laimīgā kārtā tik galēja nežēlība Indijas kultūrā nekad nav
bijusi vispāratzīta prakse.
Sabiedrības izglītoto aprindu pārstāvji sliecās domāt, ka par
pareizu uzskatāms vīrieša pārākums, tomēr visumā indiešu at
tieksme pret sievieti nebūt nebija tik viennozīmīga, tā tas lai
kam bijis vienmēr un visur. Viens no senākajiem indiešu kul
tiem bija veltīts Zemes mātei, un vēl šobaltdien daudzviet tiek
pielūgta mātes dievība. Arī katram no hinduisma vīriešu kārtas
dieviem bija pāriniece, kura pārstāvēja dievišķā pāra aktīvo,
nevis pasīvo pusi. Tieši dzīvesbiedrē dievs smēlās spēku. Šivas
sieva, kuras viens iemiesojums bija ļaunā Kali jeb dēmoniskā
Durga, ticīgajos viesa bijību un šaušalas. Vienlaikus sievietei
vajadzēja bez ierunām pakļauties vīram un pat izturēties pret
viņu kā pret dievu. Lūk, citāts no viduslaikos tapuša dzejdarba:

Neviendabīgā
attieksme pret sievieti

Viņš var būt nejēga un kārs uz baudām ,
Viņš var būt tāds, ka pelnījis nav labu vārdu.
Un tomēr sievai, j a tā tikumīga,
Savs pavēlnieks ir jā g o d ā kā dievs.
Tomēr citi rakstnieki par sievietes būtiskāko misiju uzskatī
ja to, ka viņai jābūt vīra atbalstam un mierinājumam.
Galīgo veidolu hinduismam piešķīra reformu kustība, kuru
aizsāka dravīdu tautas Dekānā. Kā minēts iepriekš, jau klasiskā
Guptu laikmeta Indijā plašumā sāka vērsties bhakti kustība,
kuras mērķis bija radīt em ocionāli piesātinātu, ar personības
iezīmēm apveltīta dieva kultu, kas uz pestīšanu ļautu cerēt ik
vienam ticīgajam. Bhakti ietvaros tika godātas dažādas Šivas un
Višnu kulta tradicionālās dievības, tomēr šīs kustības piekritēji
dievišķo skaidroja kā universālu principu un pestīšanu solīja
arīdzan pašu zem āko slāņu pārstāvjiem. Maratas apgabalā, kurš
atradās Dekānas ziemeļrietumos un kur iedzīvotāju lielākā daļa
bija šudras, reformu kustība guva milzu atsaucību. Vienlīdz
daudz piekritēju bhakti kustība iemantoja arī apvidos, kur pie
varas bija musulmaņi, tostarp arī Bidžapūras ķēniņvalstī, kura
tobrīd pieņēmās varenībā. Tur kāda Šivas piekritēju sekta bhakti
mācības ietekmē iesāka noliegt brahmanismu un kastu ierobe
žojumus, lai gan par pielūgsmes objektu bija izraudzīti senlaiku
auglības kulta falliskie simboli. Savu mācību bhakti kustības
popularizētāji sludināja ar vietējo dialektu starpniecību - maratu, kannadu un jo sevišķi tamilu valodā, kurā runāja vairums
pussalas dienvidaustrumu daļas iedzīvotāju - , tālab veicināja

Durga nonāvē dēmonu. Septītajā
gadsim tā veidotajā cilnī iem ūži
nāta aina n o hinduistu mita: labi
bruņotā Durga - “viņa ir tā, ku
rai grūti pretim stāties,” - asiņai
nā cīniņā pieveic bīstam o preti
nieku. A km ens skulptūra. Orisa,
XIII gs.

Bhakti kustība
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sasniegumi: Šankara

Budisma iznīkšana
Indijā

Hinduisms: izdzīvo
tas, kurš pielāgojas

to, ka šajās valodās tapa apjomīgs literāro darbu klāsts, kurā
svarīgu vietu ieņēma dedzīgas reliģiskās himnas.
Augot hinduisma popularitātei, manāmi paaugstinājās arī tā
teoloģiskais līmenis. Devītā gadsimta pirmajos divdesmit gados
ražīgi darbojās Šankara - viens no Indijas dižākajiem zinātnie
kiem un teologiem. Pats nācis no Dienvidindijas un būdams
Šivas kulta piekritējs, viņš nodibināja hinduistu mūku kopienu
un, kā stāsta, krustām šķērsām izstaigājis visu Indiju, risinā
dams nebeidzamas diskusijas ar budistiem. Par Šankaras lielā
ko nopelnu uzskatāms tas, ka viņš formulējis un skaidrojis vedāntas mācību - filosofisku uzskatu sistēmu, kas atvasināta no
vēdiskajām upanišadām ( vedānta nozīmē “vēdu noslēgum s”).
Likdams lietā spožu dialektiku, viņš izvērstos upanišadu un
citu svēto rakstu komentāros lūkojis paveikt nepaveicam o izlīdzināt visas pretrunas un tik dažādās filosofiskās mācības
sintezēt nedalāmā veselumā. Hinduisma filosofijā Šankaras ko
mentāri ieņem tikpat nozīmīgu vietu kā svētā Akvīnas Toma
Summa Tbeologica kristīgajā sholastikā.
Budisms, kurš tik jaušami tika ietekmējis Indijas kultūru tās
veidošanās procesā, šajā laikposmā no subkontinenta teritori
jas pamazām pazuda, toties turpināja plaukt un zelt cituviet
Āzijā. Indijā tas norietu piedzīvoja ne tik daudz brahmaņu opo
zīcijas dēl, kā tālab, ka pamazām aizvien vairāk saplūda ar hin
duismu, no kura reiz bija dzimis. Arhitektūras un gliptikas uz
plaukums klasiskajā laikmetā bija tiklab hinduistu, kā arī bu
distu un džainistu nopelns. Budisti nereti piedalījās hinduistu
reliģiskajās procesijās, un drīz vien nebija viegli atšķirt, pie ku
ras no konkurējošajām reliģijām tā vai cita dievība pieder. Višnas pielūdzēji Budu godāja kā vienu no dieva Višnu avatāriem
jeb inkarnācijām. Budisti bija mazāk aizsargāti pret afgāņu-turku
spiedienu, jo viņu spēki bija koncentrēti klosteros, bet tos sa
graut un mūkus nogalināt nebija nekāds grūtais darbs. Kad
divpadsmitā gadsimta nogalē Bengālijai pāri gāja Guras Muha
meda karaspēks, tas Nalandā nopostīja budistu universitāti, to
laik Indijas vadošo mācību iestādi. Skaidrs, ka budisma iznīk
šana vērtējama kā negatīva parādība, tomēr tas Indijas civilizā
cijā bija atstājis neizdzēšamas pēdas, turklāt pirms izzušanas
lielā mērā paspēja iekļauties hinduismā.
Arī hinduismam musulmaņu varas apstākļos neklājās viegli vecie tempļi tika sagrauti, jaunus celt nedrīkstēja, brīžiem hin
duisti tika vajāti, brīžiem likti mierā, taču tādā gadījumā vaja
dzēja maksāt pazemojošu nodokli. Taču šī ticība bija pārāk pla
ša, lai būtu tik viegli iznīdējama. Tā kā hinduisms bija spiests
pastāvēt cieši līdzās daudzējādā ziņā pilnīgi pretējai ticībai, tas ar
islamu neizbēgami mijiedarbojās. Pielāgošanās procesu veicinā
ja arī laulības starp hinduistiem un musulmaņiem, kuras tomēr
nebija retums - neraugoties uz sirdsapziņas pārmetumiem, kas

parasti grauza abas puses. Nav nekāds brīnums, ka daudzi hin
duisti pārliecības vai aprēķina dēļ pārgāja islama ticībā. Lai kāds
arī būtu iemesls, laika gaitā Indijas iedzīvotāji par musulmaņiem
turpināja pārvērsties aizvien lielākā skaitā, tā ka šodien subkon
tinenta iedzīvotāju musulmaniskās minoritātes pārstāvju vidū sveš
tautiešu nav vairāk kā starp hinduisma piekritējiem.
Ja sākotnēji islams Indijā tika ieviests ar uguni un zobenu,
tad vēlāk misijas bardzību nedaudz mīkstināja vienlīdz dedzī
gie, tomēr ne tik kareivīgie sufiji, kuri tur bija nonākuši no
dažādām islama pasaules malām. Sufiju kustības pirmsākumi
meklējami Arābijā, neilgi pēc Muhameda nāves. Šie musulmaņi
atzina, ka Dievam piemīt imanents raksturs un ka dvēsele spēj
saplūst ar dievišķo meditācijas ceļā. Tamlīdzīgi uzskati bija aiz
gūti no kristīgā misticisma, tomēr ar islama ortodoksālo mācību
par Allaha pārpasaulīgo dabu tie nekādi nesaskanēja. Neraugo
ties uz šķietam o atkāpšanos no tradicionālās ticības mācības,
sufisms tomēr iesakņojās gan šiītu, gan sunnītu musulmaņu
vidē un laikā no devītā līdz divpadsmitajam gadsimtam izplatī
jās visā islama pasaules teritorijā. Vairākas sufiju kopienas no
stiprinājās arī Indijā, un laika gaitā kustības raksturs palēnām
mainījās. Tāpat kā turku gazi, kuri impēriju palīdzēja nodibināt
Safavīdiem (persiešiem ) un Osmaniem, sākotnēji sufiji Indijā
bija ticības kareivji. Viņi atbalstīja topošo musulmanisko valstu
pamatlicējus, dažkārt par atlīdzību saņēma zem es gabalus un,
kļuvuši par sistēmas sastāvdaļu, aizvien dziļāk ieslīga konser
vatīvismā. Ja iesākumā sufiji bija vienpatņi, kuri tiecās sasniegt
mistisku ekstāzi, tad ar laiku kustības dalībnieki apvienojās ko
pienās, kuru ietvaros bija izstrādāti stingri noteikti uzvedības
priekšraksti; savukārt vēl pēc tam - apvienībās, kuras turēja
godā sava dibinātāja piemiņu.
Neraugoties uz visai dažādajām izpausmēm, sufisms Indijas
vienkāršajiem iedzīvotājiem - tiklab hinduistiem, kā arī musul
maņiem, - likās uzmanības un apbrīnas vērta m ācība. Sufiju
literātu darbiem bija plaša auditorija, jo tie tika rakstīti vietējās
valodās. Indijas reliģijai un filosofijai nebija svešs arī misticisms,
kas cieši saistījās ar jogas praksi. Turklāt līdz ar pievēršanos
dziļas dievbijības piesātinātam kultam sufiju kopienas iemanto
ja raksturu, kurš tās pārsteidzoši tuvināja hinduistu bhakti kus
tībai. Kā izrādījās, jaunu adeptu piesaistīšanu sevišķi veicināja
iespaidīgās kapenes (dažkārt tās slējās pat 6m augstumā), ko
sufiji būvēja par godu saviem svētajiem un uzskatīja par pārda
bisku spēku mājvietu. Ja m ošejā ieiet hinduistiem bija liegts, uz
kapenēm aizliegums neattiecās, tā ka islama piekritēju skaitu
tās tikai vairoja. Tā kā sufisms musulmaņiem kalpoja kā līdzek
lis jaunu ticīgo piesaistīšanai, tas lielā mērā sekm ēja to, ka
kontrasts starp abām valdošajām reliģijām palēnām kļuva mazāk
izteikts un vairojās mierīgas līdzāspastāvēšanas iespējas.

Islams- sufiju kustība

Sufisma pievilcība

2. ĶĪNA SUŅU, M O N G O ĻU UN MINU DIN ASTIJU
LAIKĀ (9 6 0 . - 1644. G .)

Suņu dinastijas
nodibināšanās; Vana Anši
reformas (1021 - 1086)

Aptuveni piecdesm it gadus pēc tam, kad desmitā gadsimta
sākumā gals pienāca varenajai Tanu dinastijai, Ķīna bija sa
drumstalota valsts, kuras politiskā vara atradās militāru diktato
ru rokās. Pēc šī haotiskā, tomēr relatīvi neilgā starpposma, kurš
Ķīnā tradicionāli tiek dēvēts par “Piecu dinastiju laiku”, vieno
tību un spēcīgu centrālo varu no jauna iedibināja kāds spējīgs
karavadonis, kurš pasludināja sevi par imperatoru un lika pa
matus Sunu dinastijai. Ši dinastija, tāpat kā pirms tam Tani,
pamanījās pastāvēt veselus trīssimt gadus (960 - 1279). Sunu
imperatori atjaunoja bijušo pārvaldes sistēmu līdz ar visu cen 
tralizēto birokrātijas aparātu un lūkoja spēcināt savu varu, zemā
kās muižniecības pārstāvjus padarīdami par saviem vasaļiem.
Likumības nodrošināšanu un nodokļu ievākšanu imperators uz
ticēja lielmuižniekiem, tādējādi viņu pleciem uzkraudams sma
gu un dažkārt pat nepanesam u atbildības nastu. Vienpadsmitā
gadsimta nogalē kāds mācīts ierēdnis Vans Anši (1021 - 1086)
uzsāka samērā pretrunīgu reformu kustību. Būdams izcili ap
dāvināts cilvēks (n e tikai valstsvīrs, bet arī dzejnieks un filosofs), Vans izvirzīja samērā pārdrošus priekšlikumus, tādējādi
cerēdam s novērst defektus pārvaldes sistēmā un atvieglot vien
kāršo ļaužu dzīvi. Neraugoties uz to, ka Vans bija visai liels
mistiķis un loloja sapni par pagājībā nogrimušā zelta laikmeta
atgriešanos, viņš izstrādāja praktisku un specifisku darbības prog
rammu, kuras īstenošanas gaitā tiktu izskaustas nepilnības bi
rokrātijas darbā, izvērsta valsts ekonom ika un nodrošināta tiesa
un taisnība. Programma paredzēja arī to, ka uz valstij piedero
šās zem es dibināmas valsts skolas, kā arī revidējami civildie
nesta ierēdņiem noteiktie pārbaudījumi, kuros tobrīd kā galve
nais kritērijs figurēja nevis orientēšanās praktiskas dabas pro
blēmās, bet gan zināšanas klasiskajā literatūrā. Vislielākā uz
manība tika veltīta trūcīgo lauksaimnieku atbalstīšanas prog
rammai, kurā bija paredzēta tieša palīdzība no valsts puses,
netaisnīgās nodokļu sistēmas reorganizācija, spaidu darbu at
celšana un zemes pārdalīšana. Vans vēlējās panākt to. lai valdī
ba kontrolētu tirdzniecību un cenas, uzpirktu lauksaimnieku
saražoto virsprodukciju un uz nākamās ražas rēķina piešķirtu
lauksaimniekiem lētus aizdevumus. Daļu no Vana Anši agrārajā
programmā paredzētajiem pasākumiem Ķīnas valdība īstenoja
pavisam nesen, un viņa iecerētā politika lielā mērā līdzinājās no
augšas iedibinātam sociālismam. Neraugoties uz autora iebildēm,
ka viņš lietā licis to pašu sen zināmo Konfūcija mācību, kuru
vienkārši pielāgojis jauniem apstākļiem, oponenti Vana uzskatus
pasludināja par bīstamiem un kaitnieciskiem. Sacensība starp "no

vatoriem” (Vana skolniekiem) un “konservatoriem" turpinājās vēl
nākamajā gadsimtā, imperatori dažbrīd nostājās vienā, dažbrīd otrā pusē, līdz beidzot konservatīvie guva virsroku. Tomēr Vana
radikālos priekšlikumus vēl šobaltdien ar lielu interesi studē mūs
laiku reformatori - ne tikai Ķīnā, bet arī daudzviet citur.
Sunu impērija vairs nebija tik liela kā Tanu laikā. Viens no
iemesliem bija novārtā pamestie nocietinājumi valsts ziemeļu un
ziemeļrietumu pierobežā, kālab daļu teritorijas tur savā ziņā pār
ņēma pusnomadiskas tautas, dibināja neatkarīgas karalistes, to
mēr vienlaikus daudz ko aizguva no ķīniešu kultūras. Viena no
tādām ziemeļnieku grupām, kitaņi, nodibināja savu karalisti Mandžūrijas dienvidos, anektēja teritoriju Pekinas apkaimē šaipus Ķī
nas mūrim un no Sunu imperatoriem ievāca meslus. Neraugoties
uz to, ka kitaņus ar ķīniešiem nesaistīja itin nekāda radniecība,
pirmo vārds izkropļotā formā Rietumos galu galā iemantoja sais
tību ar Ķīnu (sākotnēji tā tika dēvēta par Kataju) - tas liecina, ka
pēc tuvākas saskarsmes ar seno un tradīcijām bagāto Ķīnas civi
lizāciju kitaņi pašu kultūras savdabību ātri vien tika zaudējuši.
Divpadsmitā gadsimta sākumā kitaņu valsti Ļao sagrāba vi
ņiem radniecīgas cilmes tauta džudženi, kuri ne tikai okupēja
Mandžūriju un Mongoliju, bet arī iekaroja lielāko daļu Ķīnas.
Tādējādi pēc aptuveni 1141. gada Suni patiesībā pārvaldīja tikai
Jandzi ieleju un teritoriju tās dienvidos. Par galvaspilsētu tika
izraudzīta Handžova (tolaik Liņana) - lieliska osta, tom ēr

Izšūts zīda vēdeklis, apm . 1250. g.
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novietota patālu no tradicionālajiem impēriskās pārvaldes cen 
triem. Neizdevīgo novietojumu tomēr atsvēra fakts, ka pirmo
reiz savā vēsturē Dienvidķīna pa īstam dabūja izbaudīt ķīniešu
kultūras garšu. Dienvidu un dienvidrietumu apgabalu iedzīvotā
ji iemanījās valstslietās. Pieauga iedzīvotāju blīvums valsts dien
vidu reģionā, un pierādījumi liecina, ka turieniešiem nav trūcis arī
oriģinalitātes un iniciatīvas. Dienvidsunu perioda laikā (1141 1279) Ziemeļķīnā valdīja džudženi - viņu galvaspilsēta bija iz
bijusī Sunu Kaifina Huanhes krastos. Protams, ka zaudēt tik
apjomīgu teritoriju un piekāpties svešzemju iekarotāju priekšā
bija pagalam pazemojoši, tomēr Ziemeļķīnā nekādas vērā ņe
mamas izmaiņas nenotika. Ienācēji ķīniešu dzīvesveidam pie
mērojās tikpat labprāt, kā to bija darījuši kitaņi. Uz viņiem lielu
iespaidu atstāja gan budisms, gan konfūcisms, un jaunie vald
nieki, sekojot nerakstītam likumam, pieņēm a ķīniešu dinastisko titulu (c m jeb džin, kas nozīmē “zelts”).

Ari Sunu dinastijas laikā ķīniešu ģim ene saglabāja savu uni
kālo dabu, proti, kalpoja kā sabiedrības šūniņa. Ģimeniskās
saites bija ārkārtīgi ciešas un pakļautas stingriem priekšrakstiem,
ģimene stāvēja sardzē par ikviena tās locekļa labklājību, snie
dza palīdzību oficiāla vai neoficiāla ārēja spiediena gadījumā
un, jādomā, bija vienīgā instance, kura kaut cik mazināja neiz
mērojamo apspiestību, kādā dzīvoja sabiedrības zem āko slāņu
pārstāvji. Tipiska ķīniešu ģim ene bija visai liela, jo tajā ietilpa
vairāku paaudžu pārstāvji. Ja dēls apņēma sievu, tad jaunie, kā
likums, uz dzīvi apmetās vīra vecāku mājā vai turpat blakus
namā. Par ģim enes locekļiem tika uzskatīti arī mirušo piederī
go gari, tādējādi tā bija ne tikai orientēta horizontāli, t.i., vieno
ja visus pa zemes virsu staigājošos radiniekus, bet apveltīta arī
ar vertikālo jeb laika asi. Augstākā vara piederēja tēvam (vai
vectēvam), un galvenais bija cieņa vecāka gadagājuma cilvēku
priekšā, tā ka pat brieduma gadus sasniegušiem bērniem nācās
rīkoties saskaņā ar vecāku vēlmēm. Minētā tradīcija noveda pie
galēja konservatīvisma, un jaunie nereti dabūja ciest, toties ie
mācījās būt pacietīgi, uzticami un gādīgi aprūpēja vecākus, kad
tie bija kļuvuši veci un bezpalīdzīgi.
Patriarhālajā ģimenē un sabiedrībā kopumā ķīniešu sieviete
atradās stingrā pakļautībā, lai gan par pilnīgi neciešam iem ap
stākļus dēvēt nevarēja. Laulības ar savedēju vai starpnieku pa
līdzību parasti organizēja abas ieinteresētās ģimenes. Kad jaunā
sieva tika ievesta vīra mājā, viņai nācās izturēt trīs m ēnešus ilgu
pārbaudījuma laiku. Ja viss beidzās labi, viņa līdz ar pārējiem
drīkstēja ziedot senču dieviem un tika pieņemta ģim enes klēpī.
Arī pieļaujamās uzvedības normu un šķiršanās tiesību ziņā sie
viete izrādījās neizdevīgākā stāvoklī. Šķiršanos pieprasīt varēja
tikai vīrs, turklāt par iemeslu tam noderēja gandrīz jebkas, to
starp arī sūdzības par to, ka sieva esot pārāk pļāpīga. Tomēr
patiesībā šķiršanās bija reta parādība - jo sevišķi trūcīgo ļaužu
aprindās. Pārestību un pazemojuma pilno dzīvi sievietēm vēl
grūtāku darīja arī vietumis piekoptā daudzsievība un konkubināts, proti, vīrietis mierinājumu drīkstēja meklēt arī ārpus ģime
nes, tomēr parasti tas notika tikai tad, ja viņš piederēja pie turī
go iedzīvotāju aprindām, un vispārpieņemta tāda prakse nebi
ja. Neraugoties uz izteikti zem āko statusu, ķīniešu sieviete bija
apveltīta arī ar noteiktām tiesībām un privilēģijām, un visumā
viņai klājās labāk nekā sievietei kastu ierobežojum u sašķeltajā
Indijas sabiedrībā. Savādi, bet Ķīnā, kuras saimnieciskais pa
mats bija galvenokārt lauksaimniecība, sievietes uz lauka pa
rasti nestrādāja - ja nu vienīgi trūcīgākajās ģimenēs. Kopš brī
ža, kad sieviete iegāja vīra namā, pašas ģim ene par viņu neizrā
dīja nekādu interesi un varēja iejaukties tikai gadījumos, kad
viņa cieta no ļaunprātīgas apiešanās. Bērnos tika ieaudzināta
m īlestība un g od b ijība pret abiem v ecākiem , un sieviete

Ģimene kā sabiedrisks
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Sievietes stāvoklis

Ģimene kā reliģiski
politisks institūts

n o v eco jo t baudīja tādu pašu cieņu, kāda p ienācās visiem
vecāka gadagājum a cilvēkiem . Dažkārt vecm ām iņa vai vīra
m āte iem antoja īsti kundzisku stāju, kura daudzviet pat ie
m ūžināta tautas parunās.
Ķīniešu ģim ene bija ne tikai ekonomiska un sociāla, bet arī
reliģiski politiska šūniņa. Teju visas Ķīnas vēstures gaitā vidus
mēra cilvēka reliģiskā aktivitāte lielākoties aprobežojās tikai ar
to, ka viņš apkopa nelaiķa piederīgo kapavietas, pielūdza sen
ču garus un apgādāja tos ar ziedojumiem. Būdama politiska
šūniņa, ģim ene bija atbildīga par to, lai tās locekļi pakļautos
stingrai disciplīnai, un ikviena cilvēka nodarījums tika uztverts
kā visas ģim enes kauna traips. Maznozīmīgu pārkāpumu rei
zēs sodīšana, kā likums, tika atstāta ģim enes galvas, nevis
kādas oficiālas instances ziņā. Tam, ka ģim enes ietvaros pas
tāvēja tik izteikta solidaritāte un kolektīvās atbildības izjūta,

bija ari savas ēnas puses. Tā kā atsevišķa cilvēka negods meta
ēnu uz visiem viņa piederīgajiem, tad gadījumā, kad noziedz
nieks nebija atrodams vai notverams, vainīgā vietā sodu nereti
saņēma kāds viņa radagabals, bet dažkārt pat tika nonāvēti visi
ģimenes locekļi. Tomēr kopumā ķīniešu ģim enē indivīds jutās
drošāk un varēja cerēt uz lielāku atbalstu, nekā to iespējams
sacīt par vairumu mums pazīstamo sabiedrību.
Neraugoties uz to, ka aprakstītajam periodam bija raksturī
gas daudzas un smagas problēmas, Suni visumā tiek uzskatīti
par Ķīnas visprasmīgākajiem valdniekiem. Ja lūkojamies no šo
dienas viedokļa, šķiet, ka šis laikmets uzskatāms par pagriezie
na punktu Ķīnas civilizācijas attīstībā. Norisinājās vesela virkne
pārmaiņu, kuras, nebūdamas krasas un piepešas, vēsturē to
mēr iegājušas ar nosaukumu “viduslaiku ekonom iskā revolūci
ja ”. Tās galvenās iezīmes bija lauksaimniecības attīstība un ar to
saistītais iedzīvotāju skaita pieaugums, jauni sasniegumi zināt
nes, tehnoloģijas un mašīnbūves jomā, izvērsta tirdzniecība un
izteikta tendence virzienā uz sabiedrības urbanizāciju. Izman
todami Jandzi lejasteces ielejas dabisko auglību, Dienvidsunu
laukkopji aprobēja efektīvākas augsnes apstrādes metodes, ie
mācījās likt lietā selekciju, ieviesa augu seku un uzlaboja ap
ūdeņošanas tehniku. Vēl nepieredzētā mērogā un apjomā iz
vērsās tirdzniecība, kas būtiski mainīja lielas sabiedrības daļas
dzīves veidu un apstākļus. Auga jaunas pilsētas, un dažā labā
no tām iedzīvotāju skaits pārsniedza 100 000. Tika labiekārto
tas iekšzem es transporta maģistrāles, galvenokārt ūdensceļi, Lielajā kanālā, kurš savienoja Jandzi un Huanhes ielejas, Suni
ierīkoja slūžas, un tagad tur varēja caurbraukt arī lielie kuģi.
Kontinentālā tirdzniecība ar Centrālāziju bija panīkusi (daļēji
tāpēc, ka ķīnieši bija zaudējuši kontroli pār karavānu ceļiem ),
toties rosīga tirdzniecība noritēja dienvidaustrumu piekrastes
ostu pilsētās. Svešzemju tirgoņiem, kuru vidū visvairāk bija arā
bu, tika piešķirtas tiesības uzturēties tirdzniecības centros - tie
atradās ārējās tirdzniecības inspektora jurisdikcijā. Vienlaikus
arī paši ķīnieši aizvien aktīvāk iesaistījās tāljūras tirdzniecībā.
Pieprasījums pēc tāljūras kuģiem bija tik milzīgs, ka kuģubūves
buma rezultātā nopietnas briesmas sāka draudēt mežiem Ķīnas
dienvidaustrumu piekrastē.
Līdztekus tirdzniecības paplašināšanai un pilsētu attīstībai
Dienvidsunu impērijā bija vērojama ari nerimtīgas zinātkāres
un izdomas spēju klātbūtne. Par sasniegumiem matemātikā,
astronomijā un medicīnā bija jāpateicas nedaudziem augstu mā
cītiem vīriem, tomēr daži zinātnes aspekti izraisīja visnotaļ pla
šu un vispārēju interesi, par ko liecina klajā nākušie traktāti un
rokasgrāmatas, tostarp arī tādi kā “Matemātika ikdienas lietoša
nai” (1262). Tehnoloģisko sasniegumu vidū jāmin smalka, caur
spīdīga porcelāna izgatavošana, šaujampulvera izmantošana
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militārām vajadzībām (spridzekļos un šautenēs), jaunas metālap
strādes tehnikas un mehāniskā vērptuve kaņepjauklu vērpšanai.
Kopumā ņemot, zinātnes un mašīnbūves progress liecina, ka
Ķīna, varēdama lepoties ar stabilu ekonomisko bāzi, Sunu laikā
atradusies uz industriālās revolūcijas sliekšņa —turpat, kur Rietu
mu pasaule nostājās pēc veseliem pieciem gadsimtiem. Ja kas
tamlīdzīgs patiesi būtu īstenojies, Ķīnas turpmākā vēsture būtu
izskatījusies pavisam citāda, tomēr revolūcija izčākstēja, vēl īsti
nesākusies. Izskaidrojums tam nav rodams tik viegli. Iespējams,
ka daļēji atbilde saistās ar šoku, ko ķīniešiem sagādāja trīspa
dsmitajā un četrpadsmitajā gadsimtā pieredzētā mongoļu okupā
cija, un ar konservatīvo reakciju, kas tai sekoja.
Mongoļu iebrukuma rezultātā pirmoreiz Ķīnas vēsturē ie
naidnieka rokās bija kritusi pilnīgi visa valsts teritorija - gals
pienāca arī Sunu dinastijai. Aziātisko mongoļu impērija, kura
teju neticamā ātrumā nodibinājās vairāku militāru kampaņu gaitā,
neilgu laiku varēja saukties par vienu no visu laiku milzīgāka
jām valstīm. Trīspadsmitā gadsimta sākumā varenais mongoļu
iekarotājs Čingishans ieņēm a Ķīnas ziemeļu, kaimiņkaralistes
un tad devās uz rietumiem - pāri visai Āzijai. Uz brīdi ielūkojies
Indijā, viņš pakļāva Persiju un Mezopotāmiju, bet pēc tam oku
pēja lielu daļu Krievijas - teritorijas ziemeļos un rietumos no
Kaspijas jūras. Jādom ā, ka mongoļu iebrukums Ķīnā bija neno
vēršams, tomēr stāvokli vēl jo ļaunāku padarīja arī pats Sunu
imperators, kurš ar m ongoļiem uzsāka dubultspēli. Viņš tik ļoti
alka tikt vaļā no Ziemeļķīnā valdošajiem džudženiem, ka uz
brūkošajiem m ongoļiem palīgā aizsūtīja savus papildspēkus,
savukārt pēc tam ar lielu steigu bruka mongoļiem virsū, paša
teritoriju atstājis neaizsargātu pret nežēlīgo un ātro jātnieku dus
mām. Dienvidķīnas iekarošanas darbu pabeidza Čingishana maz
dēls Kublajhans, un cīņa prasīja daudzus gadus, kuru gaitā mon
goļiem nācās ne vien ieņemt piekrastes pilsētas, bet arīdzan
ieprasties kaujas mākslā uz jūras. 1279- gadā ienaidnieks bei
dzot pieveica ķīniešu karaspēka paliekas (stāsta, ka pēdējais
karavadonis esot ielēcis jūrā, uz rokām turēdams mazgadīgo
Sunu princi), un Ķīnai bija jauns pavēlnieks - Kublajs.
Mongoļu milzīgās aziātiskās impērijas robežas sniedzās no
Ķīnas jūras līdz pat Austrumeiropai, un daudzmaz vienotu pār
valdi valstī iedibināt bija visai grūti, tālab tās mūžs nebija ilgs.
Iziršanu veicināja arī reliģiskās atšķirības. Vēl pirms trīspadsmi
tā gadsimta beigām vairākums rietumu hanu bija pārgājuši islama ticībā un atteicās atzīt Kublaja dzimtas varu. jo pēdējie turē
jās pie tibetiešu budisma jeb lamaisma. Tomēr Kublaja pēcteči,
par savas impērijas galvaspilsētu padarījuši Pekinu, Ķīnu pār
valdīja vēl labu laiku (1279 - 1368).
Mongoļu jeb Juaņu dinastijas nākšana pie varas draudēja
nopietni iespaidot Ķīnas civilizācijas vēstures ierasto gaitu. Viņu

vara saglabāja militāras okupācijas raksturu un ķiniešu tradici
onālos institūtus pakļāva smagiem pārbaudījumiem. Ķīnieši ti
ka apkrauti ar pazemojošiem aizliegumiem un ierobežojumiem,
nedrīkstēja iegādāties ieročus un atriebties pāridarītājam tad, ja
tas bija mongolis. Okupanti bija neparasti nežēlīgi un tad, ja
kāds iedrošinājās nepakļauties, neprāšu piemiņu nekavējās ie
mūžināt ar sagrautu pilsētu un trūdošu līķu kaudžu palīdzību.
Daudzviet Dienvidķīnā sīvā kara gaitā tika izkauti teju visi ie
dzīvotāji. Tomēr mongoļu valdniekiem pietika prāta, lai sapras
tu, ka tik lielu valsti kā Ķīna par tuksnesi padarīt nav izdevīgi daudz ienesīgāk bija ievākt no vietējiem iedzīvotājiem nodok
ļus. Kareivīgie klejotāji nespēja turēties pretim Ķīnas kultūras
iespaidam, un tradicionālā pārvaldes sistēma gluži ar visām
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saknēm izravēta netika. Uz laiku tika atcelti civildienesta pār
baudījumi, un ķīnieši nevarēja pretendēt uz atbildīgiem poste
ņiem, lai gan visumā mongoļu imperatoru galmā augstus pos
teņus ieņēma dažādu tautību pārstāvji. Četrpadsmitajā gadsim
tā, kad dinastijā jau bija jaušamas degradācijas pazīmes un drau
dīgos apm ēros pieņēm ās iek šējie nem ieri, im perators pār
baudījumu sistēm u ieviesa no jauna un deva ķīniešiem at
ļauju ieņem t amatus ierēdniecībā - galvenokārt birokrātiskā
aparāta zem ākajā līm eni. Lielākie krēsli joprojām tika taupīti
m ongoļiem un Centrālāzijas tautu pārstāvjiem , kuru Ķīnā bi
ja ne vairāk kā 3% visu iedzīvotāju.
Būdami budisma piekritēji, mongoļu imperatori tomēr se
višķi nepūlējās nīdēt pārējos vietējos kultus un pieļāva arī Rie
tumu reliģiju ieviešanos - paliekošu vietu no tām visām tomēr
iemantoja vienīgi islams. Imperatoru dāsnums attiecībā pret tem
pļiem un klosteriem cirta manāmu robu valsts ekonom ikā, jo
krietna tiesa zem es tika atbrīvota no nodokļiem un atsavināta
zemniekiem bez jebkādas kompensācijas. Daudzi zemnieki zau
dēja savu zemi arī tad, ja tika mobilizēti darba dienestā, lai
celtu pilis, ierīkotu apūdeņošanas kanālus vai uzlabotu trans
porta ceļu sistēmu. Par nozīmīgu veikumu uzskatāms tas, ka
atjaunots un paplašināts tika Lielais kanāls, kurš kalpoja kā iekš
zemes ūdenceļš un Pekinas pilsētu savienoja ar Jandzi ieleju.
Mongoļu perioda laikā no jauna apvienojās Ziemeļķīnā un
Dienvidķīna, kas bija atdalījušās pēc Ziemeļu Sunu krišanas,
un Pekinas jurisdikcijā esošā teritorija tagad bija ievērojami lie
lāka nekā kādreizējā Sunu impērija. Mēģinādami īstenot visai
apšaubāmus militārus plānus, mongoļu imperatori tās robežas
lūkoja vēl paplašināt. Kublajhans divas reizes raudzīja iekarot
Japānu (1274. un 1281. gadā), izmantojot gan ķīniešu, gan ko
rejiešu kuģus, taču pa ceļam flote iekūlās vētrā, un tad, kad
atlikušie spēki izsēdās krastā, japāņi tos sakāva. Tom ēr ar dau
dzām tuvām un tālām zem ēm nodibinājās arī miermīlīgi sakari.
Kontinentālo tirdzniecību ērtu darīja impēriskie lielceļi, kurus
mongoļi izbūvēja tālu Centrālāzijas iekšienē un līdz pat Persijai.
Ceļinieki varēja justies itin droši - par to liecina lielais skaits
svešzemju viesu, kuri Ķīnu apmeklējuši šajā laikposmā. Sveš
zemju tirgoņi mongoļu impērijā baudīja sevišķas privilēģijas,
savukārt ķīniešiem tādas bija liegtas. Kārodami tirgoties, uz Ķī
nu devās krievi, arābi, jūdi, dženovieši un venēcieši. Izvērstā
tirdzniecība valsts ekonom iku gan drīzāk vājināja nekā spēci
nāja, jo prom no Ķīnas aizplūda dārgmetālu krājumi un vietējā
valūta pamazām devalvējās. Slavenākais no eiropiešu ceļotā
jiem, kurš Ķīnā pavadīja septiņpadsmit gadus (1275 - 1292),
bija Marko Polo. Atgriezies viņš tautiešus pārsteidza ar nepa
rasti eksotiskām ceļojum a piezīmēm (Dienvidsunu galvaspilsē
ta Handžova tur nodēvēta par “pasaules izsmalcinātāko un cē-

lāko pilsētu ’)- Tom ēr Marko Polo apgrozījās augstākajās aprin
dās un vienkāršās tautas dzīves apstākļiem uzmanību pievērsis
netika. Četrpadsmitajā gadsimtā daudzviet jau plosījās bads un
verdzības jūgs uz ķīniešu pleciem gūlās tik smagi kā vēl nekad.
Četrpadsmitajā gadsimtā mongoļu valdošā nama varenība
sāka rietēt, un ķīniešu vidū bija vērojama augoša neapmierinā
tība - viņi joprojām nebija aizmirsuši to, ka bija spiesti pakļau
ties mežoņiem. Brieda dumpis, kuru līdz sekmīgam iznāku
mam noveda enerģisks, lai gan maķenīt ērmīgs militārs avantū
rists - 1368. gadā viņš ieņēma Pekinu un pēdējo mongoļu im
peratoru aiztrieca Mongolijas stepes plašumos. Dumpinieku va
donis bija cēlies no vienkāršiem ļaudīm, agri palicis bāreņos un
no budistu mūka paspējis pārtapt par lielceļa laupītāju, tomēr
tika atzīts par Debesu mandāta cienīgu un kļuva par Minu ( “Spo
žās” vai “Slavenās”) dinastijas pirmo imperatoru. Mini valdīja
no 1368. līdz 1644. gadam, un, lai gan šajā laikā jaunievedumu
bija maz, lieku reizi pierādījās tas, cik spēcīgi ir ķīniešu sabied
riskie institūti. No jauna tika iedibināts Sunu laika pārvaldes
modelis, bet zināmā mērā atgriezās arī Tanu laika gars - par to
liecināja kāre pēc varmācīgas robežu paplašināšanas. Minu Ķī
na bija lielvalsts, kuras pakļautībā atradās Mandžūrija, Mongolija, Indoķīna, Birma un dienvidrietumu apgabals iepretim Tibetai. Trīspadsmitā gadsimta diženā mongoļu impērija gulēja
pīšļos un putekļos, tomēr izskatījās, ka to gatavs atjaunot Timurs
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(Tamerlāns), Turkestānas pavēlnieks un Indijas bieds. Minu galma
acīs Timura emisāri bija ne vairāk kā meslu maksātāji, tomēr patie
sībā 1405. gadā, kad ‘'Zemes Drebinātājs” piepeši nomira, viņš jau
bija izšķīries Ķīnu iekarot. Par spīti labvēlīgajam likteņa pavērsie
nam, Mini necentās atgūt nedz Turkestānu, nedz Sindzjanu.
Laikā, kad nodibinājās Minu dinastija, spēju uzplaukumu
piedzīvoja ķīniešu navigācija. Jau kopš vienpadsmitā gadsimta
jūrnieki izmantoja kompasu, un uzbūvēti bija vairāki lieli kuģi.
Burukuģi, kuri varēja lepoties ar ne vairāk, ne mazāk kā čet
riem klājiem un ērtām kajītēm, ķīniešiem ļāva doties ceļā uz
Ostindijas salām, Malajas pussalu, Ceilonu, Indiju un Arābiju,
mājup atgriežoties ar precēm, nodevām un vērtīgām ģeogrāfis
kām ziņām. Jādom ā, ka ķīnieši tika burājuši arī uz rietumiem apkārt Āfrikas Labās Cerības ragam. Savos ziedu laikos Minu
flote nebūt nebija sliktāka kā tās, kuras tolaik piederēja jebku
rai no Eiropas valstīm, lai gan pašmāju ūdeņos ķīniešu kuģus
nereti apdraudēja japāņu pirāti. Izdevīgās pozīcijas tāljūras
tirdzniecībā Ķīna zaudēja Minu imperatoru iegrožojošās politi
kas dēļ. Pretstatā Suņiem Minu valdnieki aizrobežu tirdzniecī
bu uzskatīja nevis par abpusēji izdevīgu pasākumu, bet gan par
līdzekli meslu vākšanai, tāpēc tirgojās tikai ar valstīm, kuras
atzina Ķīnas virsvaldonību. 1371. gadā valdība aizliedza ķīnie
šiem burāt pāri jūrai, un jau nākamā gadsimta sākumā ierobežo
ta tika arī piekrastes kuģniecība. Tuvredzīgo un reakcionāro po
litiku daļēji izraisīja bailes no tā, ka ostu pilsētas varētu izvērsties
par konkurējošiem centriem cīņā par varu, taču tā radīja neiz-
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bēgamus zaudējumus, un līdz ar to valsts bija spiesta laist klajā
nokonvertējamu papīrnaudas valūtu, tādējādi veicinot inflāciju,
kas smagi iedragāja visas valsts ekonomiku. Vēl jo ļaunāk izrā
dījās tas, ka laikā, kad no provinciālisma sāka izrauties Rietumu
tautas, Ķīna sevi labprātīgi bija nolēmusi izolācijai. Tā vietā, lai
lūkotu saglabāt iniciatīvu lieljūru ūdeņos, vēlīnie Minu impera
tori sūri grūti un nesekmīgi pūlējās nosargāt savu piekrasti.
Valsts birokrātiskais aparāts pamazām zaudēja elastību - kā
piemērs un arī veicinošs faktors te minamas izmaiņas civildie
nesta pārbaudījumu sistēmā. Minu imperatori bija pirmie, kuri
savus ierēdņus izraudzījās tikai no to kandidātu vidus, kuri bija
nokārtojuši eksāmenus. Pārbaudījumus tagad varēja kārtot visu
sabiedrības slāņu pārstāvji, taču šķietami demokrātiskās refor
mas iznākums izrādījās visai dīvains. Gatavošanās pārbaudīju
miem prasīja samērā daudz laika un līdzekļu, sekmīgo kandi
dātu bija krietni vairāk nekā vakanto posteņu, un visbeidzot,
eksām enos tika vērtētas nevis pretendenta praktiskās iemaņas
vai piemērotība administratīvam darbam, bet gan viņa zināša
nas literatūrā un ortodoksālās ideoloģijas jomā. Sešpadsmitā
gadsimta sākumā minētā sistēma jau bija ieslīgusi pilnīgā stag
nācijā. Bez akadēmiskā grāda birokrātijas rindās iekļūt varēja
tikai galma einuhi, robežsardzes augstākie virsnieki un impera
tora ģimenes locekļi. Turklāt grāds nodrošināja iekļūšanu privi
leģētās aprindās, proti, izglītotajā sīkmuižniecībā, kuras pār
stāvji (arī tie, kuri pie ierēdņa vietas tā arī nebija tikuši) uzska
tīja sevi par augstākstāvošām personām un sagrāba savās rokās
visu vietējo varu.
Panīkums valsts pārvaldes aparātā sevi lika manīt jau ilgi
pirms Minu dinastijas gala. Ierēdņi bija kļuvuši slinki un ņēma
kukuļus, vara pārgāja galma favorītu un einuhu rokās, un pār
mērīgās nodokļu nastas dēļ uz izputēšanas robežas atradās zem
niecība. Valdības izdevumi palielinājās galvu reibinošā ātrumā
(1639. gadā izdevumi kara vajadzībām vien desmitkārt pārsnie
dza pirmā Minu imperatora ieņēmumu kopsummu) , tomēr val
došās šķiras nekom petences un pavalstnieku dumpju dēļ valsts
teritorija saruka arvien mazāka. Pēdējo triecienu dinastijai deva
nākamais svešzemnieku iebrukums, tomēr patiesībā tās kriša
nu izraisīja valsts iekšējās nesaskaņas.
Līdzās citiem kultūras sasniegumiem, kas datējami ar Sunu,
Mongoļu un Minu dinastiju laiku, jāpiemin no jauna atdzimusī
interese par spekulatīvo filosofiju, kas kulmināciju sasniedza
divpadsmitā gadsimta otrajā pusē. Atdzimšana nozīmēja atgrie
šanos pie ķīniešu filosofiskās domas pirmavota, proti, pie se
natnes gudrajiem un pirmām kārtām pie Konfūcija, tomēr dzi
ma arī jaunas idejas, tā ka par atgremošanu vien šo procesu
dēvēt nevar. Izcilākais tālaika ķīniešu prātnieks bija Cžu Si (1130 1200), kurš kalpoja Sunu galmā un bija tā dēvēto “novatoru”

Iesīkstējusi birokrātija
un pārbaudījumu
sistēma

Budistu kanonu grāmata, kas ar
koka preses palīdzību drukāta ilgā
laika posm ā, n o apm . 1225. līdz
1 3 2 2 . g a d a m . G r ā m a ta s te k s ts
d atējam s ar 1301. gad u , lai gan
titullapa ir nedaudz jaunāka. Tam 
līdzīgs iesējum s tolaik bija rakstu
rīgs tikai un vienīgi reliģiska raks
tura grām atām

Iespieddarbi un
literatūra: ķīniešu
drāmas attīstība

(Vana Anši skolnieku) oponents. Čžu Si sludināja, ka neesot
darījis neko vairāk kā izskaidrojis Konfūcija mācību tās sākot
nējā un neizkropļotā formā, tomēr patiesībā viņš kopā ar sa
viem domubiedriem tika ielicis pamatus jaunkonfūcisma skolai
un formulējis metafiziku, kurā iekļauti daoisma un budisma
elementi. Par galveno viņi uzskatīja “augstākā” jeb absolūta jē
dzienu - galamērķi, kurš nosaka visa materiālā universa pastā
vēšanu un ikvienu racionālas vai morālas dabas principu. Vien
laikus Čžu Si uzturēja spēkā tradicionālā ētikas kodeksa prasī
bas, kuras iem iesoja ģim ene un mācītu ierēdņu birokrātijas pār
valdīta tēvišķīga valsts. Galu galā Čžu Si mācība, ko viņa sān
cenši diezgan spēcīgi kritizēja, visnotaļ godājamu statusu ie
mantoja kā senlaiku gudrā doktrīnu komentārs un tika iekļauta
pārbaudījumu programmā.
Ja neņemam vērā vissenākos laikus, tad jāatzīst, ka rosīga
darbība literatūras laukā bijusi raksturīga ikvienam Ķīnas civili
zācijas vēstures posmam. Vēl Sunu laikā par ierastu lietu bija
kļuvusi grāmatu drukāšana, lespiedtehnikas bija dažādas - grā
matas tika drukātas, izmantojot koka dēlīšus, metāla plāksnes un
arī salikumu ar keramikas, alvas un koka literām. Skaistuma un
spontanitātes ziņā Tanu laika poēziju pārspēt bija grūti, toties
klajā nāca plaši vēsturiski pētījumi, enciklopēdijas, vārdnīcas, ģeo
grāfiski apraksti un zinātniski traktāti. Savdabīgāko attīstību pie
dzīvoja drāma un romāns. Sākot ar Mongoļu dinastijas laiku ķī
niešu drāma tika uzskatīta par augstāko mākslu - daļēji tas iz
skaidrojams ar civildienesta pārbaudījumu atcelšanu un ar to, ka
ķīniešiem bija liegtas karjeras iespējas, tā ka apdāvināti cilvēki
pievērsās tautas izklaidēšanai, ar ko nodarboties senāk viņiem
pat prātā nebūtu nācis. No mongoļu perioda drāmām līdz mūsu
dienām saglabājušās vairāk nekā simt, tajās spraigs sižets apvie
nots ar spilgtiem tēlu raksturojumiem, un lugas rakstītas nevis
izglītoto ļaužu klasiski pareizajā manierē, bet vienkāršās tautas

valodā. Gluži kā Šekspīra laika angļu teātrī, arī ķīniešu uzvedu
miem trūka dekorāciju un butaforiju, toties aktieri bija tērpu
šies izsmalcinātos kostīmos un sejas noklājuši ar biezu grima
kārtu. Parasti visas lomas tēloja vīrieši. Lugas bija rakstītas dze
jā, tomēr pretstatā Elizabetes laika un mūsdienu Rietumu drā
mām teksts tika nevis deklamēts, bet dziedāts, un svarīga loma
uzvedumā bija orķestrim, kurš atradās turpat uz skatuves.
Šķiet, ka ķīniešu romāna pirmsākumi meklējami tautas stāst
nieku tradīcijā, tas parādījās vienlaikus ar drāmu, taču pilnbrie
du sasniedza nedaudz vēlāk. Romāna attīstību netieši veicināja
sterili akadēmiskā gaisotne, kāda valdīja Minu laika galmā un
birokrātijas aprindās. Piecpadsmitajā gadsimtā Konfūcija mācī
ba (jo sevišķi Čžu Si izklāstā) mācīto ierēdņu acīs iemantoja tik
žilbinošu auru, ka viens no viņiem pasludināja: “Patiesība ir
nākusi gaismā. ... Tagad rakstīt vairs nav nekādas vajadzības.”
Dažs labs literāts lūkoja likt lietā savu radošo garu, vienkāršā
valodā sacerot stāstus vienkāršajai tautai. Viņu rokās romāns
pārvērtās par ārkārtīgi efektīgu literāru žanru, kurā plašā klāstā
piedāvātas meistariski izgudrotas dēkas un netrūkst ne humo
ra, ne dvēselisku jūtu, nedz arī piparota reālisma. Nereti romā
nos tika apspēlēti vēsturiski sižeti, taču tikpat bieži bija lasāmi
visai satīriski komentāri par tālaika sabiedrību un valdību.
Krietna tiesa darbu, kas tapuši šeit aplūkojamā perioda lai
kā, saglabājušies vēl līdz mūsu dienām. Salīdzinot ar Tanu pe
riodu, mazinājusies bija tēlniecības darbu kvalitāte, toties Sunu

Co Si. “Skaidra rudens
debessp ā r līdzenumiem un
kalniem ”. Tušas zīmējums
uz zīda. Sunu periods. Go
Si (apm . 1020.g. - 1090.g.)
bija viens no slavenākajiem
ainav istiem un vadošais
Sunu galma gleznotājs

Ķiniešu romāna
attīstība

Sunu laika glezniecība

Slēgtā pilsēta Pekinā. M inu
dinastija

Minu laiku
arhitektūra

laikā nepieredzēti augstu līmeni sasniedza glezniecība. Par vis
skaistāko un tipiskāko uzskatāma ķīniešu ainavu glezniecība,
kur lielākoties izmantots melnbalts tušas zīmējums, toties ie
mūžināta patiesa un intīma tuvība ar dabu tās visdažādākajos
noskaņojumos. Skopās līnijas, atsacīšanās no nebūtiskām deta
ļām un izcili smalki izstrādātais nozīmīgas detaļas zīmējums
māksliniekam palīdzēja izgaismot realitāti, kas slēpjas aiz šķie
tamības un ikdienas. Šķiet, ka sapņainā gaisotne gleznās ienā
kusi no budisma un daoisma misticisma pilnajām mācībām.
Pašu virsotni glezniecība sasniedza Dienvidsunu periodā, kad
vadošie mākslinieki pilnā mērā izmantoja tās priekšrocības, ko
sagādāja brīnum krāšņās ainavas, ar kādām tik bagāta bija Handžovas apkaime. Dažkārt viņi uz garām zīda strēmelēm glezno
ja panorāmas skatus. Gleznojums tika satīts rullī, kuru brīvā
brīdī varēja apskatīt pa gabaliņam vien, skatīšanās gaitā jau
redzēto ritinot atkal kopā.
Arhitektūra sevišķi uzplauka laikā, kad pie varas bija Mini,
proti, dinastija, kurai patika ķīniešu kultūras vizuālo aspektu
izrādīšana un izskaistināšana. Minu imperatori pārbūvēja Lielo
Ķīnas mūri, piešķirot tam to veidolu, kāds lielākoties saglabā
jies līdz mūsu dienām. Nekā konceptuāli svaiga Minu arhitek
tūrā nebija, toties jauncelsm e bija rosīga un tapa jo daudzi ie
spaidīgi pieminekļi. Aristokrāti bija iecienījuši izsmalcinātus dār
zus, vasaras rezidences, medību parkus un mednieku namiņus,
kālab arhitekti pēc sirds patikas varēja projektēt graciozus pa
viljonus un lokveida tiltiņus. Minu laikā galīgo izskatu ieman
toja arī pagodas stila templis, kam raksturīgi izliekti jumti, pa
rasti klāti ar dakstiņiem un nereti koši krāsoti.

Stingrā izolācijā no ārpasaules Ķīna dzīvojusi reti, un dau
dzas izmaiņas tās kultūrā izraisījuši sakari ar aizrobežu zemēm.
Pateicoties arābiem, ķīnieši spēja tik daudz paveikt matemāti
kas un, jādomā, ari medicīnas jomā, kaut gan arī paši varēja
lepoties ar kvalitatīvu un apjomīgu medicīnisko datu bāzi. Vēl
pirms Sunu dinastijas perioda noslēguma Ķīnā bija pazīstama
baku pote. Minu perioda laikā ķīnieši sāka lietot brilles (tās
viņi aizguva no itāļiem). No Rietumiem ienāca jaunas graudau
gu šķirnes - kopš trīspadsmitā gadsimta Ziemeļķīnā daudzviet
tiek audzēts sorgo, savukārt kopš sešpadsmitā gadsimta - ku
kurūza. Arī kokvilnas audzēšana, kas aizsākās trīspadsmitajā
gadsimtā, Minu laikā vērsās plašumā. Viens no jaunievedumiem,
kurš netika aizgūts no svešzemniekiem un radās turpat Ķīnā,
bija kaujas tehnika. Šaujampulvera eksplozīvais spēks bija pa
zīstams jau izsenis, tomēr nāvi nesošos ieročos cilvēks to sāka
izmantot tikai vienpadsmitajā gadsimtā. Mongoļi trīspadsmitajā
un četrpadsmitajā gadsimtā šāva lodes (acīmredzot, no primitī
viem lielgabaliem), un Minu ieroču meistari veica tālākus uzlaboju
mus. Skaidrs, ka agrīnās artilērijas ieroču tehnoloģiskais risinājums
nebija cliezcik smalks, tomēr tas apliecināja tendenci virzienā uz
vēlākās kaujas tehnikas aizvien izteiklāk destruktīvo raksturu.
Minu dinastijas laika gleznojums

Sasniegumi
lauksaimniecībā un
pielietojamās zinātnēs

3.

F E O D Ā L IS M S UN M ILITĀ R Ā D IK T A T Ū R A

JAPĀNĀ (APM. 900. - 1 6 0 0 .G .)

Kontrasts starp
Japānu un Ķīnu

Japānas politiskās
vēstures raksturojums

Neraugoties uz to, ka ķīniešu kultūra lielā mērā bija kalpo
jusi kā japāņu civilizācijas pamats un tās ietekm e nebija pārvēr
tējama, viduslaiku Japānas sabiedriski politiskā dzīve daudzē
jādā ziņā krasi atšķīrās no tās, kāda tobrīd bija vērojama konti
nentālajā lielvalstī. Ķīnā, kuru vienā laidā pūlējās izpostīt no
madu iebrucēji un kura vienubrīd dzīvoja svešzemnieku dinas
tijas pakļautībā, sabiedrībā un kultūrā vairāk vai mazāk sagla
bājās senlaikos iedibinātās paražas. Turpretī Japāna, kuras ro
bežas dabiskā kārtā sargāja jūra, nopietnus ārējos iebrukumus
nepiedzīvoja, tomēr turienes sabiedrības ietvaros samilzušie kon
flikti izraisīja to, ka tradicionālie institūti pārvērtās līdz nepazī
šanai. Lai varu saliedētu, septītā gadsimta vidū japāņi īstenoja
pārvaldes reformas, kā paraugu izmantojot Ķīnas impērisko mo
deli, tomēr tas Japānas apstākļiem izrādījās pagalam nepiem ē
rots un samākslots. Par to, cik lielā mērā šis pasākums cieta
neveiksmi, liecina notikumi, kas Japānā risinājās turpmāko tūk
stoš gadu laikā. Stabilas un saliedētas sabiedrības nodibināša
nās izrādījās krietni novēlota un prasīja ilgus neizlēmīgas un
nogurdinošas cīņas gadus. Stabilitāte tika sasniegta, pateicoties
improvizētiem institūtiem, kuri izrādījās nespējīgi tikt galā ar
problēmām, kas neizbēgami samilza ekonom ikas un kultūras
attīstības gaitā.
Viduslaiku Japānas politisko vēsturi visspilgtāk raksturo di
vi faktori: pirmkārt, netiešā pārvalde, proti, patiesā vara pār
maiņus piederēja tai vai citai dzimtai, taču tās allaž rīkojās, at
saukdamās uz neaizskaramu imperatoru, kura vara tik tikko
sniedzās ārpus Kioto apkaimes robežām; otrkārt, sabiedrības
feodalizācija un nelegālu militāru vienību formēšanās - pēdē
jās iedibināja varu pašas savā teritorijā. Tuvojoties sešpadsmitā
gadsimta beigām, pārvaldes metodes kļuva visai daudzveidīgas
un haotiskas, lai gan vara neapšaubāmi sāka zaudēt civilo rak
sturu un arvien vairāk līdzinājās militāram režīmam. Septiņpa
dsmitā gadsimta sākumā beidzot nodibinājās centralizēta vara,
kas darīja galu ilgajam pilsoņu karu periodam, sāka realizēt
saskaņotu nacionālo politiku un praktiski neiedragāta pastāvē
ja līdz pat deviņpadsmitā gadsimta vidum. Turklāt arī pēc tās
gāšanas izrādījās, ka paražas, kuras šajā laikā japāņos iepotē
tas, iesakņojušās visai dziļi.
Devītajā gadsimtā vadošās pozīcijas valsts galvgalī tika ie
karojusi Fudživaru dzimta, kuras pārstāvji bija ieprecējušies im
peratora ģim enē un tikuši pie reģenta vietas, pēcāk imperatoru
pārvērzdami par savu marioneti. Fudživaras ietekmi saglabāja
līdz pat divpadsmitajam gadsimtam, tomēr valsts pierobežas

apgabalos viņu vara tapa aizvien formālāka, jo tur zemi piepra
sīja vai atkaroja iedzimtie un kareivīgi noskaņotie zemes īpaš
nieki par varītēm lūkoja panākt savu īpašumu atbrīvošanu no
valsts nodokļiem. Attālāko teritoriju muižnieki sevi neapgrūti
nāja ar pakļaušanos izsmalcinātai etiķetei un necieta no ķīnie
šu klasiskās kultūras mānijas, ar ko bija apsēsti Kioto galminie
ki. Viņi ievēroja paši sava uzvedības kodeksa likumus, ko lielā
koties diktēja centieni saglabāt un paplašināt zem es īpašumu,
kālab nepārtraukti iesaistījās savstarpējās sadursmēs. Skaidrs,
ka daudzi sīkzemnieki atteicās no tiesībām uz savu zemi, kā
atlīdzību par to saņemdami zināmu aizsardzību, un tādējādi
pārvērtās par dzimtļaudīm. Pakāpeniski iedibinājās muižu saim
niecība. kas daudzējādā ziņā līdzinājās muižu režīmam vēlo
viduslaiku Rietumeiropā.
Neizskaidrojamas sakritības dēļ feodālisma iezīmes Japānas
sabiedrībā parādījās aptuveni tajā pat laikā, kad feodālie insti
tūti iedibinājās Rietumeiropā. Tāpat kā Rietumeiropā, Japānā
līderu pozīcijas pamazām iemantoja bruņoti jātnieki, kuriem
piederēja zeme, vara pār zemniekiem un apziņa, ka valsts vara
izmantojama savtīgos nolūkos. Muižnieku aprindās ieviesās
priekšstats, ka tiesības uz zemi ir mantojamas, un viņi sāka
iesaistīties savstarpējās līgumattiecībās, kas pamazām izvērtās
par ko līdzīgu senioru un vasaļu sistēmai. Tāpat kā feodālajā
Eiropā, tādas sistēmas nostiprināšanos veicināja fakts, ka sīkie
zemes īpašnieki labprātīgi atsacījās no savas zemes, lai tādējādi
iemantotu drošības garantijas, savukārt vēl viens iemesls bija
aizgādniecība vai feods, ar ko zemākstāvošos muižniekus ap
veltīja augstākstāvošie, par atlīdzību pieprasīdami no pirma
jiem vasaļa pakalpojumus. Vēl viena paralēle ar Eiropas feodā
lismu bija tā, ka par feodu itin bieži tika pārvērsta reliģiskām
iestādēm piederošā zeme. Daži budistu klosteri un tempļi pār
tapa ietekmīgos militāros veidojumos, tomēr japāņu reliģiskās
kopienas neiemantoja tādu neatkarību, ar kādu varēja lepoties
viduslaiku Eiropas augstākā garīdzniecība, un lielākoties pali
ka aristokrātu pakļautībā.
Japāņu karotāji, kuri statusa un profesijas ziņā līdzinājās vi
duslaiku bruņiniekiem, tika dēvēti par samurajiem vai buši. Samuraju vidū valdīja brālība, un viņi ievēroja uzvedības kodek
su, kuru dēvēja par “zirga un šaujamloka ceļu':, savas tiesības
uz to nenovīdīgi sargāja un uzskatīja par sevišķu privilēģiju.
(Astoņpadsmitajā gadsimtā ieviesies termins bušido apzīmēja
senā feodāļu kodeksa romantizētu un samākslotu paveidu.) Glu
ži tāpat kā Eiropas bruņinieku kodeksā, svarīgākā vieta te bija
ierādīta drošsirdībai, uzticībai un nepieciešam ībai vajadzības
gadījumā labāk izvēlēties nāvi nekā krišanu negodā. Samuraja
galvenais pienākums bija apsargāt, aizstāvēt un atriebt savu pa
vēlnieku, un tā dēļ būt gatavam upurēt ne tikai paša, bet arī

Varas decentralizācija

Japāņu bruņcepure. Velvēts tē
rauds un apzeltīts koks

Samurajs. Ja p ā ņ u g le z n ie c īb ā
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Atšķirības starp Eiropas
un Japānas feodālismu

Sjoguni

Sjogunāts Hodžo
dinastijas laikā;
pilsoņu kaiš

visu savu piederīgo dzīvības - ievērības cienīgs ideāls, ja ņe
mam vērā to, cik svētas un neaizskaramas Japānā bija radniecī
bas saites. Samuraji tik ļoti ņēma pie sirds katru mazāko apvai
nojumu, ka tad, ja nespēja kauna traipu nomazgāt, nepiecieša
mā kārtā padarīja sev galu (noduršanās bija vesels rituāls, pa
zīstams kā harakiri).
Neraugoties uz lielo līdzību, starp Japānas un tālaika Rie
tumeiropas feodālismu pastāvēja vairākas nozīmīgas atšķirības.
Eiropas feodālisma rašanās laikam bija raksturīga centralizētas
varas sadrumstalošanās, pilsētu panīkšana un vispārējs ekono
mikas pagrimums. Turpretī Japānā feodālo institūtu veidošanās
posmā bija vērojama ekonom ikas augšupeja un pastāvīgi cen 
tieni valsti darīt vienotu un iedibināt spēcīgu centrālo varu. Tur
klāt tad, kad spēcīga vara beidzot bija nodibināta, feodālisms
nebūt netika atcelts, gluži otrādi - centrālā vara lielā mērā feodalizējās pati.
Divpadsmitajā gadsimtā iekšējās nesaskaņas izvērtās par cī
ņu starp divām varenām dzimtām - Taira un Minamoto. Pēdējie
guva virsroku, un viņu līderis reorganizēja varu, par tās pamatu
atklāti atzīdams militāro muižniecību. Negribēdams izskatīties
pēc uzurpatora, Minamoto dzimtas galva pieņēma tikai militāru
titulu, proti, pasludināja sevi par sjogunu un imperatora gribas
īstenotāju. Patiesībā turpmākos sešarpus gadsimtus (1192 - 1867)
Japānā pastāvēja divvaldība: Kioto civilvara, kuru pārstāvēja im
perators un dažnedažādu rangu galma augstmaņi (pēdējo nozī
me drīzāk bija tīri dekoratīva nekā praktiska), un Bakufu ( “tel
šu valdība”) - tās galva bija sjoguns, kura pakļautībā atradās
ietekmīgākie militārie lielmuižnieki.
Sjogunāta institūts izrādījās noturīgs veidojums, tomēr mū
žīgi vienas dzimtas rokās tas nepalika. Pēc pirmā sjoguna nā
ves varu ar atraitnes atļauju sagrāba viņas piederīgie. Šī nepa
rasti uzņēmīgā sieviete vēsturē iegājusi ar “sjogunu m ūķenes”
vārdu, jo politisko ietekmi saglabāja arī tad, kad bija aizgājusi
klosterī, un ar viņas palīdzību pie varas nāca Hodžo dzimta.
Neapstrīdamu tiesību uz varu pār citiem lielfeodāļu namiem
Hodžo dzimtai nebija, tāpēc nenovīdīgo konkurentu neapm ie
rinātības dēļ valstī drīz vien izcēlās nesaskaņas. Ievērības cie
nīgs incidents notika 1333- gadā, kad imperators Daigo II m ēģi
nāja likvidēt divvaldību un nāca klajā ar paziņojumu, ka gribot
ne vien sēdēt tronī, bet arī valdīt. Savācis gana lielu karaspēku,
viņš ieņēm a un nodedzināja sjoguna štābu Kamakurā, tādējādi
Hodžo pagaidu valdībai darīdams galu. Tom ēr šis drosmīgais
solis izvērtās pusgadsimtu ilgā pilsoņu karā, kurā par' varu stī
vējās divi konkurējoši imperatori ar saviem atbalstītājiem. Tad
saskaņa un kārtība imperatora namā uz laiku atjaunojās, jo sevi
pieteica vēl viena varena militāristu dzimta, proti, Ašikagas, ku
ri imperatoru savaldīja un pakļāva no jauna.

Ašikagu nama galva 1338. gadā iesēdināja tronī marioneti
imperatora izskatā, pasludināja sevi par sjogunu un savu militā
ro bāzi pārcēla uz Kioto, kura bija ne vien impērijas galvas
pilsēta, bet arī lielākais tirdzniecības centrs. Konkurējošo impera
tora galmu viņam izdevās likvidēt tikai pēc piecdesmit gadiem oficiāli Ašikagu sjogunāts pastāvējis no 1392. līdz 1573- gadam
un pazīstams kā Muromači periods (nosaukumu tas ieguvis,
pateicoties Kioto daļai, kurā atradās sjoguna štābs). Cerēdams
mazināt nevēlamās feodālisma tendences, Ašikaga raudzīja ie
viest patvaldnieciskas monarhijas režīmu, kura apstākļos pār
valdi realizētu viņam pakļauta birokrātija. Ašikagu īpašumi bija
salīdzinoši nelieli, tāpēc provincēs par galvenajiem tika iecelti
militārās ierēdniecības pārstāvji, kas bija izraudzīti no sjoguna
vasaļu vidus. Izrādījās, ka ieplānotā sistēma patiesībā nav spē
jīga darboties. Starp vietējiem zemes īpašniekiem un sjoguna
pārstāvjiem neizbēgamā kārtā izcēlās sīva sāncensība, turklāt
arī paši sjoguna ļaudis sāka apdraudēt centrālo varu, jo poste
ņus sadomāja tālāk nodot saviem bērniem un mazbērniem. Dau
dzos lauku ciematos bija iedibinājusies stabila kopienas struktūra
Minamoto karaspēks nodedzina Sandžopili. XIII gs. nogale. V iens n o sen ā
kajiem zinām ajiem zīda gleznojum iem par kara tēm u, kas Ja p ā n ā kļuva po
pulāra līdz ar militārās kundzības iedibināšanos divpadsm itā gadsim ta otrajā
pusē. G leznojum ā tēlota izšķiroša kauja, kura 1159. gadā tika izcīnīta pilso
ņu karā starp M inamoto un Taira klaniem

Nesekmīgie mēģinājumi
iedibināt centralizētu
birokrātiju

Feodālo karu periods

Daimjo

un aizsardzības nolūkos izveidotās ciematu apvienības centrā
lajai varai izrādīja sīvu pretestību. Ašikagu varas divos gadsim
tos stīvēšanās starp vietējiem lielmuižniekiem, zemnieku vado
ņiem un sjoguna ierēdņiem tā ari nemitējās. Neapšaubāmi zaudē
tāji šajā cīņā izrādījās sjoguna ierēdņi, kuri izzuda kā šķira, lai
gan atsevišķi indivīdi iejuka aristokrātiskajā lielmuižniecībā - ar
vislielāko varu apveltītajā sabiedrības slānī. Izmanīgākie lielmuižnieki savus īpašumus palielināja tādējādi, ka sīkākie ze
mes īpašnieki labprātīgi vai piespiedu kārtā kļuva par viņu va
saļiem. Lai nodrošinātu stabilus ienākumus, muižnieki rūpīgi
kontrolēja savas teritorijas resursus un iedzīvotājus, tādējādi val
dīdami kā visnotaļ neatkarīgi feodāļi. Tomēr reizēs, kad nācās
atvairīt centrālās varas vai vietējo sāncenšu uzmākšanos, muiž
nieks rēķinājās ar zemnieku apvienību atbalstu, par ko zem nie
ku ciematiem savukārt piešķīra ievērojamas tiesības uz pašpār
valdi iekšējās lietās. Vēl jo nozīmīgāks bija fakts, ka zemnieki
par zem es īpašniekiem kļūt gan nevarēja, tomēr drīkstēja to
izmantot pēc saviem ieskatiem, kas praksē izrādījās pilnīgi viens
un tas pats. Tādējādi vēl viena būtiska atšķirība starp Eiropas
un Japānas feodālismu slēpjas apstāklī, ka Eiropas laukstrād
nieki sākotnēji bija dzimtcilvēki un tikai vēlāk pakāpeniski ie
karoja zināmas tiesības, turpretī Japānā ap to laiku, kad feodā
lie institūti bija noform ējušies pilnīgi un galīgi, dzimtbūšana
bija praktiski izzudusi.
Ašikagu sjogunātam sekoja gadsimtu ilgs pilsoņu karu posms,
vēsturniekiem pazīstams kā Sengoku ( “Karojošās valsts”) peri
ods, kura gaitā norisinājās vispārēja laupīšana. Pagaisa teju vi
sas centrālās varas iezīmes, un feodālo valstiņu sastāvā tika
iekļautas pat tās muižas, kas dažādos valsts novados bija atra
dušās imperatora īpašumā. Ar lieluma māniju apsēstie kareivji
pazemoja ne tikai Kioto galminiekus, bet ari paša imperatora
ģimenes locekļus. Iegrūsts galīgā nabadzībā, viens no imperato
riem bija spiests pelnīt maizes kumosu, tirgodamies ar saviem
autogrāfiem. 1500. gadā, kad kārtējais imperators nomira, līķis
neapglabāts nostāvēja sešas nedēļas, jo valsts kase bija tukša un
nebija naudas bērēm. Ašikagu sjoguns kā imperators bija tukša
vieta, un satrakotie feodāļu atbalstītāji un mūku kārtas bandīti
laupīt un slepkavot varēja pēc sirds patikas. Japānā jau gandrīz
bija iestājusies pilnīga anarhija, kad sešpadsmitā gadsimta noga
lē sjogunātu radikāli un efektīvi reorganizēja Tokugavu dzimta.
Par spīti nekārtībām un sajukumam sevi lika manīt jaudīgs
spēks. Japānas feodālisms bija pieņēmis apveidu, kas spēcīgas
personības rokās varēja veicināt valsts atkalapvienošanos. Ja
senāk līdera lomu pildīja bruņinieku (samuraju) slānis, tagad to
uzņēmās lielmuižnieki, kuri pazīstami kā daim jo ( “dižie vār
di”). Daimjo pārņēma daudzus sīkos zemes īpašumus, sava val
dījuma robežās iedibināja efektīvu pārvaldi un kā pārvaldnie-

kus nodarbināja samurajus. Daimjo varas pieaugums feodāļu
nesaskaņām galu nedarīja, tomēr lielā mērā samazināja konku
rējošo politisko veidojumu skaitu un atzīstamu stabilitāti no
drošināja katra veidojuma ietvaros.
Nemierpilnajam sešpadsmitajam gadsimtam daudzējādā zi
ņā bija arī visnotaļ pozitīva ietekm e, par ko visuzskatāmāk lie
cina izmaiņas tālaika Japānas ekonom ikā. Nepieredzētus ap
mērus sasniedza lauksaim niecības produkcijas apjoms - to no
drošināja daimjo īstenotie liela mēroga apūdeņošanas un jaunu
platību apgūšanas projekti, uzlabotās augsnes apstrādes meto
des un jaunu risa šķirņu ieviešana. Līdz ar lauksaimniecības
produkcijas palielināšanos pieauga arī iedzīvotāju skaits, un šis
process Japānas demogrāfiskajai situācijai bija raksturīgs arī vi
sa nākamā gadsimta gaitā. Savukārt augošais iedzīvotāju skaits
veicināja pilsētu attīstību un to, ka vietējā tirgus vietā stājās
valsts mēroga tirdzniecības tīkls. Sākot ar divpadsmito gadsim
tu, stabili pieauga arī ārējās tirdzniecības apjoms, kālab rīsa vai
Zelta paviljons (Kiukakudži). Māja, kas būvēta 1397. gadā, trešā Ašikagu
sjoguna Jošim icu laikā

Ekonomikas progress
feodālism a laikmetā

Sabiedrības slāņi un
to dzīves apstākļi

Samuraji un
dzenbudisms

audumu vietā kā preču maiņas līdzeklis stājās nauda un stimu
lēta tika ekonom iskās darbības daudzveidība. Piecpadsmitajā
gadsimtā japāņi eksportēja ne tikai izejvielas, tādas kā kokm a
teriāli, zelts un pērles, bet arī pašu ražotās preces. Ķīnā bija
liels pieprasījums pēc japāņu vēdekļiem un aizslietņiem, un uz
lielajiem Tālo Austrumu tirgiem japāņi sūtīja tūkstošiem tērau
da zobenu. Līkie zobeni, kādus japāņu meistari kala trīspadsmi
tajā gadsimtā, tiek uzskatīti par vēl augstvērtīgākiem nekā sla
venie Toledas un Damaskas tērauda asmeņi.
Japānas feodālā laikmeta sabiedrību var raksturot kā aristo
krātisku, tom ēr robežas starp sabiedrības slāņiem nebija ne
pārkāpjamas. Pilsētu tirgoņi, tāpat kā viņu Eiropas kolēģi, bija
cēlušies no visai zem as kārtas ļaudīm, tomēr, iedzīvojušies
bagātībā, iem antoja ari diezgan lielu ietekmi. Turklāt, pretsta
tā Rietumeiropai, biznesa darījumos iesaistījās arī japāņu fe
odāļi. Ar tirgošanos nodarbojās ne vien profesionāļi, bet ari
mūku kopienas, samuraji, augstākās aristokrātijas pārstāvji un
dažkārt arī sjoguns. Ja runājam par zem nieku dzīves apstāk
ļiem, aina šķiet visai neskaidra. Piecpadsmitajā un sešpadsm i
tajā gadsimtā zem nieki pret augstmaņiem ik pa brīdim sacē
lās, kas liek domāt par lauku iedzīvotāju neapm ierinātību. No
otras puses, dati liecina, ka zem nieku dzīves apstākļi nevis
pasliktinājās, bet kļuva aizvien labāki. Klaušas, kas bija jāstrā
dā kunga labā, lielākoties pārvērtās par rentes maksu, un ze
mes apstrādātājiem bija visas izredzes tapt par brīvajiem nom 
niekiem . Turklāt ari zem nieki lauksaim nieciskās ražošanas ap
jom a palielināšanos ne tikai veicināja, bet arī paši no tās guva
zināmu labumu.
Produktīvās un daudzveidīgās ekonom ikas augšupejas ap
stākļos daudzas pārmaiņas norisinājās ari kultūrā - tās lielā
m ērā veicināja tirgoņu personiskie un darījuma sakari ar aiz
robežu valstu iedzīvotājiem. Tāpat kā senāk, svarīga nozīm e
kultūras attīstībā bija dažādām budistu skolām , jo tās jopro
jām kalpoja kā kanāls, kurš Japānu savienoja ar Ķīnas intelek
tuālo un estētisko mantojumu. Viena no ietekm īgākajām sek
tām bija dzen (no ķīniešu čaņ ), kas Japānā nodibinājās divpa
dsmitā gadsimta nogalē un ātri vien guva plašu piekrišanu
samuraju vidū. Dzenbudism s mācīja, ka apskaidrību cilvēks
var gūt nevis m ācīdam ies vai vispār piekopdam s jebkādu in
telektuāla rakstura darbību, bet gan piepešā atklāsmē, ar kā
du vainagojas pilnīga saplūsm e ar dabu. Dzenbudisti lielu uz
manību pievērsa ķerm eņa pārvaldīšanai, paškontrolei un prak
tiskai m editācijai, nevis tās formālām studijām, tālab viņu mā
cība karavīriem likās saistoša, turklāt likās, ka dzena doktrī
nas pārdabiskā kārtā sankcionē to, ko viņi par savu pasaules
uzskatu un dzīves veidu jau bija atzinuši. Neraugoties uz to,
ka dzenbudism a doktrīnas bija caur un cauri antiintelektu-

ālas, mūki labvēlīgi izturējās gan pret izglītību, gan arī pret
mākslu, kas japāņu augstāko sabiedrību darīja krietni izsmal
cinātāku. Starp dzenbudisma ieguldījumiem minama unikāla
ainavu arhitektūra, ziedu kārtošanas māksla un ārkārtīgi deta
lizēti izstrādāts sociāls rituāls, kurš pazīstams kā tējas cerem o
nija. Visi m inētie jaunievedumi bija nākuši no Ķīnas, tom ēr
Japānā tie iem antoja vēl nepieredzētu smalkumu.
Literatūra šajā laikā piedzīvoja uzplaukumu, un ar roku
iespiestas grāmatas tika izgatavotas, pirktas un pārdotas vai
rumā. Klosteros tika apkopoti un tulkoti svētie raksti, galmi
nieki joprojām sacerēja darbus nevainojami noslīpētajā, tomēr
nedzīvajā klasiskajā stilā, bet literāro tradīciju tostarp bagāti
nāja stāsti par drosm iniekiem un dēkaiņiem , rakstīti samurajiem par prieku un pamācīšanu. Šie stāsti, kuros slavināta bruņ
nieciska izmaņa, bija ietērpti plūstošā, dzejiskā prozā, dažkārt
tika dziedāti lautas pavadībā un daudzējādā ziņā atsauc atmi
ņā viduslaiku Eiropas bruņinieku varoņeposus. Tom ēr feodā
lajā Japānā nedzima nekas, kas kaut attāli līdzinātos eiropiešu
romantiskās mīlas dzejai, jo japāņu sieviete vīram bez ieru
nām pakļāvās. Visos mākslas veidos bija jaušams ķīniešu ie
spaids, toties jau kopš neatminam iem laikiem japāņi bija ap
liecinājuši to, cik savdabīgi aizguvumus prot pielāgot paši savai
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gaumei. Sevišķi izcili ir gleznojumi, ko piecpadsm itajā un seš
padsmitajā gadsimtā radījuši dzenbudistu mūki. Lielākoties tās
ir ainavas, kas stila ziņā līdzinās Minu dinastijas laika ķīniešu
m ākslinieku darbiem, tomēr japāņu gleznojum iem piemīt spil
gta individualitāte un savdabība.
Dzena sektas aristokrātisko patronu gaumes standarts ie
m iesojies arī specifiskā teātra mākslas paveidā, kurš parādījās
feodālisma laikmetā un pazīstams kā no teātris. No bija “liriska
drāma” vai “drāma dejā” un nebija vis importēts no Ķīnas vai
kādas citas zemes, bet teju pilnībā veidojies pašu mājās. Tā
pinnsākumi meklējami senajās tautas dejās, kā arī rituālajās de
jās, kas bija raksturīgas gan sintoistu, gan budistu kultiem. No
vests līdz pilnībai, no pārvērtās par unikālu mākslinieciskās iz
teiksmes un izklaides līdzekli - ritms un graciozas pozas saistī
bā ar drāmas sižeta attīstību te top piesātināti ar īpašu un dziļu
jēgu. Deju drāmas sižetam parasti bija vēstījuma raksturs, taču
to uzvedumiem vairāk raksturīga jūtu apvaldīšana un simbolis
ka darbība, nevis tiešs tēlojums - zināmā mērā tie atgādināja
dzīvo bilžu sēriju. Aktieri, noslēpušies aiz maskām un ietērpu
šies krāšņos kostīmos, tekstu dziedāja bungu un flautu pavadī
bā. No teātris iemantoja milzu popularitāti samuraju vidū un
ziedu laikus piedzīvoja no četrpadsmitā līdz sešpadsmitajam
gadsimtam. Par spīti galējai stilizācijai no Japānas m āksliniecis
kā mantojuma tas izzudis nav joprojām.

Japāņ u klasiskais no teātris
Radies VII - XII gadsim tā, tas
augstu attīstības pakāpi sasnie
dza Ašikagu laikā (X IV gs. )
un popularitāti nav zaudējis
vēl šobaltd ien . A'o ( “m asku
teātris “) ir ārkārtīgi stilizēts,
g alv en o lom u tēlo tāji nereti
valkā kokā grieztas maskas. Šis
teātra p av eid s a ttīstījie s no
cerem oniālām reliģiskām d e
jām , k o p apildina m on ologi
un dialogi
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AMERIKAS UN ĀFRIKA PIRMS

EIROPAS AIZJŪRAS EKSPANSIJAS
No zem es piebriedušajām miesām izvirdis diženais kara pavēlnieks,
piedzim is pats uz sava vairoga.
Viņš uzvaru svin, jāteniski uzsēdies uz Čūskas kalna,
piramīdu ielokā,
izkrāsojis seju un sagrābis savu vairogu teueuelli.
Nav neviena, kurš varētu m ēroties ar viņu varenībā,
jo dusmās viņš trīc līdz ar zemi.
(A cteku him na.)

aunākie arheoloģiskie atklājumi liecina, ka Amerikas konti
nentā civilizāciju veidošanās process aizsācies aptuveni tajā
pašā laikā, ar kuru datējamas senākās liecības par Nīlas,
Satraucošie arheologu
Tigras-Eifratas un Indas ielejas kultūrām. Jādom ā, ka par pirmoatklājumi Amerikas
kontinentā
sekmīgo precedentu šajā jomā uzskatāma civilizācija, kura pastā
vējusi Klusā okeāna piekrastē un Andu kalnu rietumu nogāzēs,
proti, teritorijā, kur mūsdienās atrodas Peru. Šīs civilizācijas pa
mats bija zveja un lauksaimniecība, un, neraugoties uz rakstī
bas trūkumu, Andu iemītnieki spējuši radīt brīnišķīgus arhitek
tūras un mākslas pieminekļus, tostarp diženas piramīdas, tem 
pļus un sabiedriskās klētis. Ar nedaudz vēlāku laiku datējamas
vairākas kultūras, kas pastāvēja Amerikas centrālajā daļā, Mek
sikas līdzenumā un Meksikas līča piekrastē, un starp tām seviš
ķi izceļas maiju civilizācija, kura vēsturē iegājusi ar atzīstamiem
intelektuāliem sasniegumiem, tostarp ar savu rakstības sistēmu
un unikālo kalendāru. Ja Mezopotāmijas, Ēģiptes un Ķīnas civi
lizācijas savu kultūru nodeva mantojumā tautām, kuras šajos
novados apmetās uz dzīvi pēc tam, Amerikas senās civilizācijas
praktiski nozuda no zem es virsas, kad sešpadsm itajā un
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Āfrikas civilizāciju
ekspansija un
uzplaukums

septiņpadsmitajā gadsimtā kontinentu iekaroja eiropieši, tomēr
sen vēstures iespaids vēl joprojām jaušams mūsdienu Latīņamerikas valstu sabiedrībā.
Tirdzniecisko sakaru un islama pasaules robežu paplašinā
šanās dēļ Āfrikas civilizācijas un to areāls šajos gadsimtos ievē
rojami mainījās. Dibinājās karalistes un impērijas, kuru robežās
tika apvienotas dažādas kultūras, tautas un reliģisko uzskatu
sistēmas, un tiklab islama, kā afrikāņu kultūru iespaidā uzplau
ka ietekmīgi tirdzniecības centri. Vienlaikus Ziemeļāfrikas sa
biedrībā aizvien lielāku nozīmi iemantoja verdzība un vergu
tirdzniecība. Vergi ne tikai noderēja pašiem afrikāņiem, bet arī
tika eksportēti uz Ēģipti, Arābiju un Indiju.

1. SENĀS AMERIKAS CIVILIZĀCIJAS

Āzijas emigranti

Amerikas kultūru
daudzveidība

Atrasto kaulu un skeletu fragmentu analīze liecina, ka pirms
15 vai 20 tūkstošiem gadu daļa Āzijas iedzīvotāju devušies uz
austrumiem, Ziemeļamerikā ienākdami pāri Beringa šaurumam,
kura vietā tolaik bijis sauszemes “tilts”. Līdz ar iedzīvotāju skai
ta palielināšanos jaunatnācēji virzījušies dziļāk iekšzemē un tad
tālāk uz dienvidiem, nonākdami Centrālamerikā un Dienvid
amerikā. Migrantu vairākums piederēja pie mongoloīdās rases
un vēlāk tika iesaukti par “indiāņiem", kaut gan ar Indijas iedzī
votājiem viņiem nav nekāda sakara (pastāv gan iespēja, ka daļa
indiāņu ar laivām varējuši ierasties no Polinēzijas).
Abus kontinentus apdzīvoja neskaitāmi indiāņu grupējumi,
un Jaunās pasaules kultūrai bija raksturīga neparasta daudzvei
dība. Daudzu Ziemeļamerikas sabiedrību saimnieciskais pamats
bija un palika medības, zveja un vākšana. Senākās materiālās
kultūras liecības, kas līdz šim uzietas Jaunajā pasaulē (Klovisā,
Ņūmeksikas štatā), ir meistariski veidoti akmens naži un šķēpu
uzgaļi, kas izgatavoti aptuveni 9000.g.p.m .ē. Tamlīdzīgi ieroči
atrasti daudzviet Ziemeļamerikā un acīmredzot izmantoti m a
mutu, kamieļu, zirgu un bizonu medībās. Senākās liecības par
lauksaimniecisku darbību, kam tik liela nozīme civilizācijas at
tīstībā, atrastas Meksikas augstienēs, kur ap 5000. gadu p.m.ē.
tika audzētas pilnībā kultivētas kukurūzas šķirnes. Kukurūzu
audzēt nav grūti, turklāt tā ir ārkārtīgi barojoša, tāpēc abos kon
tinentos ieviesās kā pamatkultūra. Ap 1500. gadu p.m.ē. lauk
saimniecības m etodes jau bija pazīstamas arī dienvidrietumu
līdzenumos, kas tagad atrodas Savienoto Valstu teritorijā. Šī ap
gabala indiāņi nodarbojās ar podniecību (vēl viens aizguvums
no Meksikas), un viņu izstrādājumi izcēlās ar augstu m ākslinie
cisko kvalitāti, savdabību un oriģinālu dizainu. Laikā no mūsu
ēras 900. līdz 1200. gadam uzplauka kalniešu kultūra Čako kan
jonā, kurš atrodas tagadējā nacionālā parka teritorijā Ņūmeksikā. Turienes iedzīvotāji izcēlušies ar apskaužamu prasmi orga-
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nizēt kopdarbu, izbūvējuši sarežģītu apūdeņošanas sistēmu ar
aizsprostiem un kanāliem, kā arī sasnieguši atzīstamu meistarī
bu inženierzinātņu un arhitektūras jomā. Neizdibināmu iem es
lu dēļ pēc trīs gadsimtu ilgas pastāvēšanas šī kultūra iznīka,
tomēr turieniešu būvēto milzīgo sabiedrisko celtņu paliekas ska
tītājos joprojām vieš apbrīnu. Pueblo, kas celti no baļķiem un
smilšakmens, slejas piecu stāvu augstumā, un telpu skaits tajos
lēšams vairākos simtos.
Meksikas centrālajā līdzenumā, kā arī Gvatemalas un Andu
augstienēs, kur augsne auglīga un klimats visnotaļ labvēlīgs,
vairākas indiāņu sabiedrības varēja lepoties ar tāda līmeņa kul
tūru, kas kvalificējama kā īsta civilizācija. Ja šīs tautas nebūtu
kritušas par upuri iebrucējiem, tad pašu spēkiem katrā ziņā
būtu sasniegušas ne mazāk kā citu kontinentu civilizācijas. Tie
vēsturiskie dati, kas saglabājušies par pirmskolumba laika Ame
riku, ir ārkārtīgi fragmentāri. Rakstisku liecību ir ļoti maz, un
vēl joprojām plašs ir arheologu darba lauks. Atklājumi, ko ar
heologi izdarīja astoņdesmitajos gados, izrādījās sensacionāli,
jo kardināli mainīja seniedibinātos uzskatus par to, ka Jaunajā
pasaulē civilizācijas radušās daudz vēlāk nekā Vidējos Austru
mos un Āzijā un ka Rietumu puslodē senākie un nozīmīgākie
sasniegumi piedēvējami Vidusamerikas (Meksikas un CentrālMesaverde. Ziem eļm eksikas indiāņi bija prasmīgi am atnieki un prata izcirst
ērtus m itekļus klintīs

amerikas) iedzīvotājiem. Joprojām norisinās izrakumi aptuveni
piecdesmit upju krastos Peru Andu rietumu nogāzēs, un to gaitā dienas gaismā izcelti neapstrīdami pierādījumi, ka pirms čet
riem pieciem tūkstošiem gadu, t.i., apmēram vienlaicīgi ar Mezopotāmijas un Nīlas ielejas kultūrām, tur pastāvējusi augstu
attīstīta civilizācija. Materiālo liecību vidū ir milzīgi pakavveida
tempļi un noliktavas ar daudzām telpām - tamlīdzīga celtne
aizņēma ne mazāk vietas kā futbola laukums. Ēku sienas rotā
tas ar nededzinātu ķieģeļu frīzēm, kurās dominē jaguāra, čūs
kas un zirnekļa motīvi. Andu iedzīvotāji nepazina rakstību, tā
pēc par viņu sabiedrības struktūru un valsts iekārtu pagaidām
spriest grūti. Arhitektūra liecina, ka darbaspēks bijis speciali
zēts, tomēr nav zināms, vai dažādās ieleju kopienas vienojusi
kāda centrāla vara. Zīmīgi, ka pretstatā Mezopotāmijas, Ēģiptes
un Indijas civilizācijām Andu iedzīvotāji nav apdzīvojuši upes
deltu, bet iztiku galvenokārt meklējuši jūrā. Neraugoties uz to,
ka viņi nodarbojušies arī ar lauksaimniecību (kā pamatkultūras
te audzēti saldie kartupeļi (batātes), zemesrieksti un pupas),
sabiedrības saimnieciskais pamats bija zveja, līdz kamēr otrajā
gadu tūkstotī p.m.ē. andieši devušies dziļāk iekšzem ē un pie
vērsušies irigācijas lauksaimniecībai. Tamlīdzīgs solis nozīmēja
ne tikai saimnieciskās darbības maiņu, bet ari pielāgošanos dzī
vei skarbākos apstākļos un trīs kilometru augstumā virs jūras
līmeņa. Pāreja norisinājās sekmīgi - par to liecina fakts, ka šajā
laikposmā būvētās sakrālās un laicīgās celtnes ir vēl apjomīgākas
un iespaidīgākas. Divas arheoloģisko izrakumu vietas, kurās darbs
vēl nav pabeigts, atrodas ziemeļos no Limas, netālu no Amerikas
Lielās maģistrāles. Vienā atrakta pakāpienveida piramīda, otrā pakavveida templis. Abas celtnes slejas desmit stāvu augstumā
un ir krietni vairāk nekā 3000 gadu vecas. Viens no arheologiem
uzskata, ka gan Andu civilizācijai, gan tām, kuras attīstījās Vidusamerikā, bijuši kopīgi priekšteči - kādas akmens laikmeta cilts
kultūra, kuras paliekas konstatētas Amazones baseinā un datēja
mas ar 6000. gadu p.m.ē. Lai nu kā, viens secinājums šķiet neiz
bēgams, proti, Andu kultūra kalpojusi kā pamats vēlākajām civi
lizācijām, kuras attīstījās Dienvidamerikas ziemeļrietumos, tostarp
arī inku civilizācijai. Andieši tika izkopuši specifiskas lauksaim
niecības metodes, savus arhitektūras stilus, mākslinieciskus m o
tīvus, kā arī reliģisku uzskatu un rituālu sistēmu, kurā zināmu
vietu ieņēma arī cilvēku upurēšana.
Andu civilizācijas norietu un inku civilizācijas uzplaukumu
šķīra trīs tūkstoši gadu, un šajā laikā secīgi nomainījās vairākas
kultūras, nozīmīgākā no tām tiek dēvēta čavinu vārdā, jo Čavinā de Huantarā, ziemeļos no Limas, tika atrakta liela piramīda.
Čavinu kultūras ziedu laiki bija vecās ēras pēdējā gadsimta pirmā
puse. Par tās radītājiem un apkaimes vēsturi turpmākajos piecos
sešos gadsimtos zinu maz. Laikā no 100. līdz 700. mūsu ēras
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gadam Peru Andu rietumu nogāzēs pastāvēja sabiedrība, kura
nosaukta par Močes kultūru, jo liecības par to uzietas pie Mo
čes upes ietekas jūrā. Šī aptuveni 50 000 cilvēku lielā tauta
apdzīvojusi 350km garu piekrastes joslu Peru ziemeļos. Prasmī
gi novadīdami upju ūdeņus uz saviem laukiem, m očes kailu
tuksnesi pamanījās pārvērst auglīgā apvidū, kur ar panākumiem
audzēja kukurūzu, pupas, ķirbjus, zemesriekstus, piparus, avo
kado un citus augļus. Savas rakstības m očēm nebija, tomēr zi
ņas par kultūru iemūžinātas viņu darinātajos priekšmetos - jo
sevišķi traukos, kas rotāti gan skulpturāliem tēliem, gan smal
kiem zīmējumiem. Jādom ā, ka viņu sabiedrība bijusi militarizē
ta un teokrātiska, proti, vara atradusies priesteru-karotāju ro
kās, un tēlos iemūžinātā nežēlība un reliģiskā simbolika vairo
jusi bijību pret viņiem. Priesterim-karotājam bija atvēlēta galve
nā loma sarežģītajā un ekstravagantajā cilvēku upurēšanas ritu
āla izrādē. Pēc vadoņa nāves upurētas tika arī viņa konkubī
nes, kalpi un svīta, lai aizgājējam būtu pavadoņi ceļā uz aizsau
li. Reliģiski un valstiski svarīgos centros m očes cēla piramīdas
ar taisnstūrainām platformas veida piebūvēm. Lielākā no tām ir
“Saules piramīda”, kura atrodas pie Močes upes ietekas, 560km
attālumā no Limas. Celtne slejas 40m augstumā, bet tās pamata
laukums ir 5 ha. Piramīdu mūža ilgumu jaušami ietekmējis tas,
ka tās lielākoties būvētas no saulē kaltētiem ķieģeļiem. Vald
nieka kapenes tika izcirstas piramīdas pakājē un tad aizmūrē
tas. Kādās laupītāju neskartās kapenēs, ko arheologi atklāja 1987.
gadā, atrasts vesels lēvenis dārglietu, zelta priekšmeti, tostarp
arī dzīvnieku, karavīru un dievību figūriņas, mūzikas instru
menti un vairāk nekā pusmetru plata, smaga zelta galvasrota depozīts nebija vērtējams zemāk kā Ēģiptes faraona Tutanhamona kapenēs uzietie dārgumi.
M očes ērai sekoja Tiavanako kultūra, kuras iespaidā nonā
ca viss Ziemeļandu apgabals. Tās centrs atradās Bolīvijas rietu
mos, Titikakas ezera krastos, un Tiavanako varenību saglabāja
četrus gadsimtus (VII - XI gs.). Viņi būvēja Rietumu puslodē
masīvākās celtnes, tempļu un nocietinājumu būvdarbos izman
todami tik milzīgus akmens bluķus, kādus pārvietot nebūtu
viegli pat mūsdienu ceļamkrānam. Bolīvieši šodien vienu no
senajā galvaspilsētā Tiavanako atraktajiem tempļiem atjaunoju
ši. Būdami lietpratīgi organizatori, Tiavanako ļaudis izrādījās
pirmā tauta, kurai savu kultūru izdevās ieviest visas Andu cen 
trālās augstienes teritorijā.
Teritoriāli plašākā un sociāli strukturētākā no visām Ameri
kas senajām kultūrām bija Dienvidamerikas inku civilizācija,
kura pastāvēja pašā kontinenta sirdī, Andu kalnu grēdās un
augstienēs. Ziedu laikos tās robežās bija iekļauta lielākā daļa
teritorijas, ko tagad aizņem Peru. Ekvadora un Bolīvija, kā arī
Argentīnas un Čīles ziemeļu novadi. Tik kalnainu apvidu pār-

vērst auglīgos tīrumos un apvienot ģeogrāfiskā ziņā tik sadrum
stalotu teritoriju katrā ziņā nebija viegli, tomēr inki to paveica.
Jādom ā, ka daudz ko viņi bija mantojuši no senčiem, jo sevišķi
no saviem tiešajiem priekštečiem tiavanako, par ko liecina inku
arhitektūra un sabiedrības strukturālais modelis. Inku civilizā
cija uzskatāma par senās Amerikas tautu kultūras attīstības augst
āko virsotni un, neraugoties uz to, ka bija lemta iznīcībai, atstāju
si paliekošas pēdas tajos apvidos, kur reiz pastāvējusi.
Inku civilizācijas pirmsākums datējams ar aptuveni 1100.
mūsu ēras gadu, un augstāko uzplaukumu tā sasniedza piecpa
dsmitā gadsimta nogalē. Neraugoties uz plašo teritoriju, inku
valsts nebūt nebija “impērija”, par kādu to uzskatīja spāņu ieka
rotāji. Kopumā tauta bija cilšu konfederācija, savukārt ciltis sa
stāvēja no klaniem. Katras cilts priekšgalā stāvēja vecajo pado
me. Par spīti šķietami demokrātiskajai struktūrai, vara bija stin
gri centralizēta, jo atradās karaliskās dzimtas rokās. Valdnieka
tituls bija inka (no šejienes cēlies visas tautas un kultūras apzī
mējums), un tika uzskatīts, ka viņš cēlies no saules dieva. Lai
dievišķās asinis saglabātu iespējami tīras, valdnieks par sievu
nereti apņēma savu māsu - šo paražu ievēroja arī senās Ēģiptes
faraoni. Inkam bija arī pulks konkubīņu, kuru atvases skaitījās
Makču Pikču. Inku pilsēta atrodas kalnos, 2,4 km augstum ā virs jūras līm eņa.
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karaliskās ģimenes locekļi. Tādējādi “saules bērni” veidoja paši
savu, diezgan apjomīgu privileģētās aristokrātijas slāni. Valdnieka
vispāratzīto personisko varu stiprināja viņa militārā varenība
un reliģiskā aura.
Inku kultūras ietvaros lauksaimniecība izrādījās pierādījums
tam, ka ar gribu un enerģiju apveltīts cilvēks dabu spēj pakļaut.
Izcirzdamies cauri klintīm un stāvās kalnu nogāzes pārveido
dami pakāpienveidīgās terasēs, viņi lauksaimnieciski izmanto
jamā zem ē pārvērta lielāku platību nekā tiek apstrādāta šodien.
Inki audzēja ne tikai kukurūzu, bet arī citas vietējas kultūras,
tostarp kartupeļus. Par mājdzīvniekiem pārvērtuši kalnu dzīv
niekus - alpakas un lamas - viņi nodrošināja sevi ar gaļu, ādām
un vilnu, turklāt lama lieti noderēja kā nastu nesējs.
Inki bija ne tikai mākslinieciski apdāvināta tauta, par ko
liecina viņu izcilā keramika, izrakstītie audumi un metālizstrā
dājumi, bet tiklab izrādījās spoži tiavanako tradīciju turpinātāji
liela mēroga arhitektūras jomā. Pārējo indiāņu tautu vidū viņi
izcēlušies ar to, ka bijuši nepārspējami inženieri un šajā ziņā
šķiet seno romiešu gara radinieki. Inku galvaspilsētu Kusko,
kas atrodas Peru teritorijā, ieskāva masīvi akmens nocietināju
mi. Akmens plāksnes, no kurām saliktas augstās sienas, viena
otrai pielāgotas ar tādu precizitāti, ka nav bijis vajadzības pēc
jebkādas saistvielas. Kalnos inki izbūvēja ceļus (riteņu trans
portu viņi nepazina, tāpēc ceļi bija šauri), tiltus, tuneļus un
akveduktus un sakarus nodrošināja, izmantojot ziņnešus, kuri
steidzamus ziņojumus viens otram nodeva stafetes ceļā. Sava
laika apstākļiem inki lieliski orientējušies medicīnā, jo sevišķi
ķirurģijā. Viņu ķirurgi mācējuši izdarīt pat smadzeņu operāci
jas, šim nolūkam izkaldami caurumu galvaskausa virsdaļā. Par
spīti neapšaubāmi augstajām gara spējām inki tomēr nav mēģi
nājuši ieviest neko līdzīgu rakstībai. Nebija ne grāmatu, ne uz
rakstu, taču statistikas dati tika iemūžināti ar daudzkrāsainu,
mezglainu auklu (kvipu) palīdzību. Neraugoties uz šķietamo
primitīvismu, tā dēvētajā mezglu rakstā, tāpat kā maiju vigesimālajā sistēmā, izmantots vietas vērtības princips, un tas lieti node
rēja ne tikai darījumos, bet arī datu uzglabāšanas vajadzībām.
Ja runājam par inku reliģiju, jāpiemin, ka tajā ietilpa priekš
stats par pēcnāves augšāmcelšanos, paradīzi un elli. Dievības
bija vairākas, tomēr tempļus inki būvēja tikai saules dievam par
godu, jo viņš tika uzskatīts par karaliskās dzimtas pirmtēvu. Ar
zelta plātnēm izliktajā templī glabājās mirušo valdnieku iebal
zamētās miesas. Dažkārt pēc inkas nāves tika nogalināti ari vi
ņa svītas locekļi un konkubīnes. Templis arīdzan bija vieta, kur
tika piekopti dzīvnieku un reizumis - cilvēku upurēšanas rituāli.
Inku sabiedrība bija viena no visu laiku un tautu organizē
tākajām sociālajām struktūrām. Augstākā vara, ko piramīdas
virsotnē pārstāvēja valdnieks, zemāk tika nodota cilšu, tad kla

nu vadoņiem, līdz sasniedza vienkāršos ļaudis, kuri ap barvedi
grupējās vienībās pa desmit cilvēkiem katrā. Tādējādi struktū
ras ziņā inku sabiedriskā iekārta līdzinājās totalitārismam, to
mēr teorētiski un lielā mērā arī praktiski veicināja vispārējo lab
klājību. Grūti atrast vēl otru sabiedrību, kurā tik uzskatāmi bū
tu iedzīvināti kolektīvie ideāli, - jo sevišķi tas sakāms par inku
lauksaimniecības sistēmu, kas reizumis raksturota kā agrārais
komunisms. Visa zeme teorētiski piederēja valdniekam, tomēr
periodiski un taisnīgi tika pārdalīta un kopīgiem spēkiem ap
strādāta uzraugu modrās acs pavadībā. Pārtikas un saražoto
preču pārpalikums glabājās sabiedriskajās klētīs, turpat nonāca
lamu un alpaku vilna, jo arī ganāmpulki bija kopīpašums. Uz
krātā pārtika noderēja neražas gados. Praktiski nepastāvēja nedz
privātīpašums, nedz arī izvēles brīvība. Amats parasti tika no
dots mantojumā, un ikvienam darbaspējīgam cilvēkam vajadzēja
pildīt nolikto uzdevumu - par nepakļaušanos draudēja bargs
sods. Neraugoties uz spaidiem, šai sabiedriskajai iekārtai bija
lielas priekšrocības - tā nodrošināja augstu darba ražīgumu,
augstu nodarbinātības procentu, veco un vārgo līdzcilvēku ap
rūpi un neparasti zemu noziedzības līmeni. Inku sabiedrības
loceklis allaž jutās aizsargāts, toties reti kad varēja atļauties jus
ties brīvs. Stingrie noteikumi veicināja viendabību, savukārt in
divīda iniciatīvai izpausties bija grūti. Sabiedrība bija pārāk at
karīga no vienīgās neapšaubāmās autoritātes viedokļa. Tas da
ļēji izskaidro faktu, ka inku režīmu tik viegli sagrāva neliels
spāņu bariņš - vajadzēja tikai novākt pašu valdnieku.
Tikai salīdzinoši nesen kļuva zināms, ka civilizācijas, kuras
pastāvēja Meksikā un Centrālamerikā, Jaunajā pasaulē nebūt
nav tās senākās. Pirmā neapšaubāmi attīstītā kultūra, kas parā
dījusies Meksikas līča jeb Kārību jūras piekrastē, saistās ar olmeku vārdu - šī tauta Meksikas līča tropu reģionu apdzīvojusi
laikā no 1250. līdz 1150. g.p.m .ē. Nesen olmeku apmetne, kas
datējama ar 1200. g.p.m .ē., atrakta Meksikā pie Akapulko, Klu
sā okeāna piekrastē. Vislielāko pārsteigumu sagādājušas olm e
ku civilizācijas atstātās 14 gigantiskās akmens galvas, katra no
tām ir divus līdz trīs metrus augsta un sver desmit līdz četrpa
dsmit tonnas. Figūru vaibsti ir afrikāniski un nemaz nelīdzinās
tiem, kādi raksturīgi Amerikas indiāņu tautām. Šis ievērības cie
nīgais fakts ilgu laiku tika uzskatīts par mīklainu sakritību, līdz
kamēr XX gs. trīsdesmito gadu beigās uzsāktajos arheoloģiskās
izpētes darbos atklājās pierādījumi, ka olmeki Amerikā patiesī
bā ieradušies no Āfrikas kontinenta1. Izrādījās, ka nelielus koka
kuģus, kādus izmantojuši bronzas laikmeta navigatori, Atlantijas
okeāna valdošās straumes no Rietumeiropas vai Āfrikas krastiem
1 Šo tēzi pam atojis un pierādījis am erikāņu antropologs un lingvists Aivens
van Sertim a (Ivan van Sertima, "They Came Before Columbus: The African

Presence in Ancient America", New York, 1977).

Pēdējais inka Tupaks Amaru.
Viņam galvu n ocirta sp ān ieši.
XVI gs.

Olmeku kolosa galva. G ranīts.
Lavento, Tabasko štatā, Meksika.
V id usam erikas kultūras “arh e
tips” sver apm ēram 14 tonnas,
un tas slejas līdz 2 m augstumā

Olmeku skulptūriņa. Par spīti
ak m e n s laik m eta te h n o lo ģ ija i
olm eki bija izveicīgi tēlnieki

Teolivakanas civilizācija

Spalvota čū ska K ecalkoatls.
Teotivakanas tem plis

var atnest līdz pat Dienvidamerikas ziemeļu piekrastei vai ie
dzīt tieši Meksikas līcī. Bez milzīgajām akmens galvām olmeku
apdzīvotajos piekrastes apvidos atrasts arī dučiem terakotas fi
gūriņu, kurās tāpat atpazīstami negroīdu rases vaibsti un matu
struktūra. Olmeku dekoratīvajā mākslā un rituālos manāma kā
ēģiptiešu, tā arī senās Amerikas kultūru ietekme. Viņi cēluši
pēc debesspusēm orientētas piramīdas, no koka šķiedrām ga
tavojuši papīru un lietojuši hieroglifiskas zīmes, kādas Rietumu
puslodē nekur citur nav konstatētas. Iespējams, ka daži aspekti,
kas olmeku kultūrai kopīgi ar citām tālaika vai vēlākajām kultū
rām, uzskatāmi par viņu pašu jaunievedumu, piemēram, pur
purs kā svētā krāsa, spalvu vēdekļi ceremoniāla vajadzībām, die
vība cilvēka-jaguāra izskatā un varbūt arī spalvotās čūskas kults.
Atrasts ar jaguāra galvu rotāts akmens stabs, kurš noklāts ar skaitļu
zīmēm, un tuvāka izpēte zinātniekus uzvedinājusi uz domām, ka
te varētu būt meklējams ārkārtīgi komplicētā maiju kalendāra
pirmsākums. Izteiktu identitāti olmeki saglabāja tikai pāris gad
simtus, tomēr būtiski ietekmēja vēlākās kultūras un Amerikas
seno civilizāciju dzīslās ielēja lāsi afrikānisku asiņu.
Sešus gadsimtus, sākot ar aptuveni 100. mūsu ēras gadu,
plaukstoša civilizācija pastāvējusi Meksikas centrālajā līdzenu
mā. Tā pazīstama kā Teotivakanas civilizācija un nosaukumu
iemantojusi, pateicoties svētajai pilsētai, kura atradusies netālu
no tagadējās Mehiko un ziedu laikos (IV - VI gs.) devusi pa
jumti 200 000 iedzīvotāju. Līdzīgi tālaika Mezopotāmijas civili
zācijām, tā bijusi izteikti teokrātiska. Tā kā Teotivakana vairā
kus gadsimtus bija indiāņu pasaules kultūras centrs, tā būtiski
ietekmējusi indiāņu reliģisko mantojumu. Teotivakanas amat
nieki cēla milzīgas akmens piramīdas, kas bija vēl apjomīgākas
nekā tās, ko būvēja ēģiptieši, taču veidotas no mazākām plāk
snēm, pārklātas ar apmetumu un dekorētas. Turklāt pretstatā
Nīlas ielejas piramīdām Teotivakanā tās drīzāk kalpoja kā tem
pļi, nevis kapenes. Tempļus un citas akmens celtnes, kuru at
liekas izdevies atrakt un atjaunot, rotāja brīnišķīgi grebumi un
krāsainas freskas. Teotivakanas tauta pielūdza spalvoto čūsku
Kecalkoatlu, kura kults vēlāk plaši izplatījās Vidusamerikā.
Ap 700. gadu Teotivakanu iekaroja ienācēji no ziemeļiem,
un tās kultūra neglābjami pagrima. Divus gadsimtus vēlāk savu
varu Meksikas līdzenumā iedibināja cita kareivīga tauta. Tie
bija tolteki, kuri ap 950. gadu bija nostiprinājušies Tulā (80 km
uz ziemeļiem no Mehiko) un tad virzījušies tālāk uz dienvidiem
un austrumiem, ieņemdami Gvatemalu un Jukatanas pussalu.
Civilizācijas sasniegumu ziņā tolteki ar teotivakaniešiem mēro
ties nevarēja, tomēr viņi aizgādāja savu kultūru pie kaimiņtau
tām. Vēl ilgi pēc tam, kad divpadsmitā gadsimta otrajā pusē
tolteku varai pienāca gals, viņi tika cienīti un godāti kā dižciltī
gi karotāji. Tolteki pārņēma daudzus Teotivakanas civilizācijas

Skals uz Teotivakanu, seno civilizāciju pērli Cenlrālmeksikā. Pilsētai bija taisnstūr
veida režģa plānojums, un tā.s platība pārsniedza 23 km2. Teotivakanas civilizācija
uzplauka laikā no 100. līdz 600. mūsu ēras gadam. Centrā - Saules piramīda

aspektus, taču viņu m āksla pauž lielāku n ežēlību , un arī
sabiedrībai bijis vairāk militārs nekā teokrātisks raksturs. Vis
pārpieņemta prakse bija cilvēku upurēšana. Viens no tolteku
savdabīgākajiem jaunievedumiem bija spēle ar kaučuka bum
bu, kas dzenājama pa lielu laukumu, - ar laiku tolteku spēle
iemantoja popularitāti visā Vidusamerikā. Vēl jo lielāka nozīme
bija tam slānim, ar ko tolteki papildināja Ketcalkoatla kultu.
Patiesībā tas tika apaudzēts ar bagātīgu mitoloģiju, kas sakņo
jās tolteku tradīcijās. Spalvotā čūska tagad tika identificēta ar
kultūras nesēju un skolotāju, kuru sāncensis karotāju dievs iz
dzinis no Tulas. Pēc ilgas apkārtklīšanas Ketcalkoatls meties
ugunī, un no viņa liesm ojošās sirds izcēlusies planēta Venēra.
Citas leģendas vēstīja par to, kā Ketcalkoatls radījis cilvēkus no
kauliem, kurus nočiepis Nāves zem es pavēlniekam.
Ar visaugstākajiem gara sasniegumiem varēja lepoties maiju
civilizācija, kura pastāvēja Vidusamerikā un lielāko dalu savas
kultūras acīmredzot bija saņēmusi mantojumā no olmekiem.
Virzīdamies uz dienvidiem, maiji šķērsoja olm eku apdzīvoto
teritoriju un apm etās M eksikas līča piekrastes līdzenum ā.
Kristīgās ēras sākumā viņi bija sasnieguši Gvatemalas augstienes,

Tolteku ieguldījums

Tolteku piram īda Tulā, XII gs.

Maiji Meksika un
Guatemalā

Maiju civilizācijās
raksturojums

Māla trauks a r maiju valdnieka
attēlu

Maiju kalendārs

un šeit maiju kultūra uzplauka visā krāšņumā. Lielai daļai mūs
dienu gvatemaliešu dzīslās rit maiju asinis, un viņi joprojām
runā maiju dialektos. Civilizācijas ziedu laiki datējami ar 300. 900. gadu, un šajā laikā tās ietekm e izplatījās ari Jukatanas pus
salā. Pēc simt posta un likstu gadiem vienpadsmitajā un divpa
dsmitajā gadsimtā sekoja jauns uzplaukums, kad maiju kultūrā
ieplūda arī toltekiem raksturīgi strāvojumi. Ap 950. gadu, no
stiprinājuši savas pozīcijas Meksikas iekšzemē, tolteku karotāji
ienāca Jukatanā un okupēja Čičenicu, maiju svētāko kulta vie
tu, tāpēc maiju civilizācijas pēdējā fāze parasti tiek apzīmēta kā
maiju-tolteku periods. Vairākus gadsimtus no vietas Jukatanas
Čičenica bija un palika krāšņs reliģiskās dzīves centrs, rituālo
cerem oniju un lieliskāko am atniecības ražojumu apskates vie
ta, taču tad, kad Amerikā ieradās spāņi, pilsētas spožums jau
bija nobālējis.
Skaidrs, ka maiju civilizācijas pamats bija lauksaimniecība,
tomēr viņu m etodes bija visai primitīvas. Viņiem nebija nastu
nesēju dzīvnieku - vispār nekādu mājdzīvnieku, izņemot su
ņus un mājputnus. Neviena no indiāņu tautām neizmantoja ri
teni. Un tolaik vairums maiju un viņu laikabiedru dzīvoja kleķa vai niedru būdās, kas apjumtas ar salmiem. Iespaidīgās ak
mens celtnes, kuru būve prasīja augstu meistarību, bija dom ā
tas vienīgi valdniekam vai ari sabiedriskiem, jo sevišķi reliģis
kiem pasākumiem. Spriežot pēc tā, kas saglabājies līdz mūsu
dienām, diženās piramīdas, kuras savulaik bijušas Meksikas un
Centrālamerikas rota, dēvējamas par vienu no pasaules brīnu
miem. Tomēr maiju ģēnijs vairāk izpaudies zinātnē un mākslā,
mazāk - tehnoloģijas jomā. Viņu mākslinieciskās spējas aplie
cina freskas, akmens skulptūras un kokgriezumi, daudzkrāsai
nā keramika un brīnišķīgi izrakstītie, krāsotie audumi. Kā zināt
nieki viņi spožus sasniegumus guvuši matemātikā un astrono
mijā. Maiji rūpīgi pierakstījuši savu vēsturi, iemūžinādami to
akmens kalendāra stabos.
Maiju kalendārs patiesi bija ievērības cienīgs izgudrojums.
Vairums indiāņu tautu Amerikas ziem eļos un dienvidos laika
skaitīšanā izmantoja pašu izdomātus paņēmienus. Tolteki lieto
ja saules kalendāru ar 365 dienām un vienu papildus dienu ik
ceturto gadu. Maiju laika skaitīšanas sistēma komplicētības, iz
smalcinātības un matemātiskās simetrijas ziņā saules kalendāru
atstāja tālu iepakaļ. Laika fenom ens maijus ārkārtīgi saistīja, un
viņi kosm isko laiku, proti, debess ķermeņu kustību, raudzīja
saskaņot ar to, kas rit šepat uz zemes, proti, vēsturiskajām no
risēm. Pateicoties astronomu izmaņai, uzdevums tika izpildīts
veiksmīgi. Pirmkārt, maiju kalendārs bija precīzāks nekā jeb 
kurš no tiem, kuri Eiropā tika lietoti līdz 1582. gadam, kad
Jūlija kalendāru reformēja pāvests Gregors XIII. Otrkārt, tas tik
lab kalpoja kā informācijas avots, kurā ziņas par tradicionāla-
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jiem rituāliem, mitoloģiju un vēstures notikumiem bija apvie
notas ar gadalaiku ciklu un astronomiskajiem datiem. Kā at
skaites punktu izraudzījušies patvaļīgi izraudzītu datumu (n o 
teikts, ka tas bijis 10. augusts 3113- gadā p.m .ē.), maiju rēķinve
ži spēja noteikt jebkura gada atsevišķas dienas, skaitot uz priekšu
vai atpakaļ attiecībā pret fiksēto pamatdatumu. Turklāt atse
višķs kalendāra ieraksts pauda ziņas ne tikai par dienu vai nak
ti, kad attiecīgais notikums risinājies, bet arī par tobrīd novēro
jamām planētu un mēness fāzēm, aptumsumiem un tamlīdzī
gām parādībām. Milzīgā informācijas daudzuma pieraksts daudz
vietas neaizņēm a, jo maiji lietā lika zīmes vietas vērtības sistē
mu. Pazīdami nulles jēdzienu (starp citu, ciparus maiji grupēja
nevis pa desmit, kā decimālajā sistēmā, bet pa divdesmit), viņi
sevišķu vērtību piešķīra zīmes vietai skaitļu kolonnā. Šī m etode
patiesībā ir ikvienas mehāniskas skaitļojamās ierīces pamatā un
tiklab izmantota skaitīkļos, kā elektroniskajā kalkulatorā, tā ka
maiji, izvietodami paralēlas skaitļu rindas diagrammas veidā,
varēja gūt skaidru priekšstatu par daudzumu, ilgumu vai pakā
pi, iztikdami bez plaša simbolu klāsta.
Vietas vērtības sistēmu aritmētikā izmantoja ari citas indiāņu

Observatorija Čičenicā. Maiji bija
talantīgi astronom i, kuri vēstu 
riskā laika skaitīšanu pam anījās
sask aņ o t ar ko sm iska m ēroga
parādībām

Maiju rakstības
sistēma

Maiju reliģija

tautas, tom ēr maiji bija vienīgie, kuri lika lietā zīmju sistēmu, ar
kuras palīdzību aplēses varēja pierakstīt un nolasīt. Pēc kalen
dāra un tajā lietotās zīmju sistēmas parauga maiji izstrādāja paši
savu rakstību, kas uzskatāma par viņu izcilāko sasniegumu.
Kalendāra ierakstus pamazām vēršot plašumā, viņi iemācījās
attēlot būtiskākās valodas vienības, tostarp pat palīgvārdus. Sā
kotnēji maiju raksts bija piktogrāfisks, tāpat kā ēģiptiešu hiero
glifi. Viņi izmantoja ap 600 zīmju, no kurām desmitā daļa jau
apzīmēja skaņas, nevis veselus vārdus vai objektus. Apjēguši
fonētikas principu, maiji pavisam noteikti būtu izstrādājuši īstu
alfabētu, ja viņu kultūrai būtu bijis lemts ilgāks mūžs. Maiji
ierakstus iemūžināja ne tikai akmenī, bet gatavoja arī ilustrētas
grāmatas ar briežādas un papīra lapām (papīru viņi gatavoja no
m agujes auga šķiedrām). Viņu rakstība pilnībā vēl nav atšifrē
ta, un pēc spāņu ienākšanas no iznīcības diemžēl paglābušies
tikai atsevišķi manuskriptu fragmenti.
Šķiet, ka reliģija maijiem bijusi ārkārtīgi svarīga dzīves sa
stāvdaļa. Blīvi apdzīvotie centri patiesībā bija nevis pilsētas, bet
vietas, kur slējās ar templi vainagotas piramīdas un tika noturē
ti svētie rituāli. Galvenās dievības bija mežu un debess gari
(planēta Venēra bija “Lielacainais pavēlnieks”), kā arī lietus dievs,

Templis 1 Tikalā (Gvatemala). Lielākā maiju
apm etne. 46,5 m augstā tem pļu piramīda ar
stēlu priekšplānā atrodas 360 km uz dienvid
rietum iem n o Čičenicas. Tajā atrasts bagātīgs
arh eoloģisk o liecību klāsts. 1962. gadā zem
piramīdas tika atrastas ar nefrītu un gliem ež
vākiem izliktas kapenes, kurās bija novietoti
ar ēdienu pildīti māla trauki un apbrīnojam a
kaula caurulīšu un plāksnīšu kolekcija - ša
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kura palīdzība bija nepieciešam a jaunajai ražai. Dažkārt lietus
dievam par upuri tika piedāvāti cilvēki - parasti akā tika iem es
ta šķīsta jaunava (ja dievs izrādīja savu labvēlību un meitene
nenoslīka, viņu vēlāk izvilka laukā). Dziļu bijību maiji izjuta
pret spalvoto čūsku, debess un pērkona dievību, kuru tolteki
un acteki pazina kā Ketcalkoatlu, bet viņi - kā labo un gādīgo
Kukulkanu. Kā vēstīja maiju leģendas, viņš reiz dzīvojis zemes
virsū cilvēka izskatā, ierādījis viņu senčiem civilizētas dzīves
pamatus un kādudien atgriezīsies, lai savu tautu atpestītu.
Jaunāko, tomēr ne diženāko Amerikas kultūras kompleksu
radīja acteki, kuri maiju civilizācijas norieta periodā pusotru
gadsimtu valdīja Meksikas centrālajā līdzenumā. Līdzīgi saviem
priekštečiem un asinsradiniekiem toltekiem, acteki virzījās uz
dienvidiem, ceļā sastaptās ciltis pakļaudami un ar tām saplūz
dami. Ap 1325. gadu viņi nostiprinājās vietā, kur tagad atrodas
Mehiko. Savu pilsētu acteki nosauca par Tenočtitlanu, un tā
bija nevis karalistes galvaspilsēta, kā maldīgi uzskatīja spāņi,
bet gan divdesmit federālu cilšu kopīpašums un administratī
vais centrs. Pilsēta atradās visai augstu kalnos (2100 m virs jū
ras līmeņa), m ērena klimata joslā un auglīgā apvidū, tā ka labā
ku vietu tai izraudzīties bija grūti. Augsne gan bija diezgan pur
vaina, tomēr šo apstākli acteki izmantoja savā labā - izbūvēja
aizsarggrāvjus, uzbērumus un kanālus. Speciāls sabiedrisko dar
bu departaments bija atbildīgs par to, lai bruģētās ielas būtu
nevainojami spodras, un pa akveduktu pilsētai tika pievadīts
svaigs ūdens. Acteku laikā Tenočtitlanas iedzīvotāju skaits bija
lēšams aptuveni 200 tūkstošos cilvēku.
Patiesībā acteku kultūra bija no citām tautām aizgūtu paražu

Acteki Meksikas
vidienē: Tenočtitlanu

Acteku kultūras
eklektiskais raksturs

sintēze, turklāt daži no aizguvumiem tapa spilgtāki un ieman
toja sevišķu nozīmi. Acteki lietoja samērā primitīvu bilžu rakstu
un nelielā daudzumā izgatavoja ar roku rakstītas grāmatas, no
kurām līdz mūsu dienām maz kas palicis pāri. No toltekiem
viņi bija mantojuši saules kalendāru - tas gan nebija tik funda
mentāls kā maiju laika skaitīšanas sistēma, tomēr datu reģistrā
cijas vajadzībām noderēja itin labi. Acteku slavenais, 20 tonnu
smagais Kalendāra akmens, kurš tagad atrodas Meksikas Naci
onālajā muzejā, sākotnēji stāvējis Saules tempļa priekšā un, šķiet,
kalpojis kā altāris, uz kura upurēti cilvēki. Rakstības sistēmas
līmeņa ziņā nepārspēti palika maiji, tomēr jāpiezīm ē, ka vai
rums indiāņu tautu, tostarp arī acteki, savus kalendārus papil
dināja ar komplicētu dekoratīvu simboliku, kurā atspoguļoti
noteikti rituāli un tradīcijas. Kalendāra akmenī atainota pasau
les mītiskā vēsture, proti, četri radīšanas cikli un bojāeja. Acte
ku amatnieki lietpratīgi apstrādājuši varu, zeltu un sudrabu, kā
arī veidojuši sarežģītas mozaīkas no akmens un gliemežvāku
gabaliņiem. Podniecība, tekstilizstrādājumi un putna spalvu iz
mantošana ornam entos liek domāt par maiju kultūras ietekmi.
Tāpat acteki turējās pie izplatītākajām arhitektūras tradīcijām
un pakāpienveidīgās terases savu piramīdu skaldnēs ierīkoja
tik izmanīgi, ka celtnes virsotne, šķiet, iesniedzās pašos pade-
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bēšos. Tenočtitlanas lielo tempļa piramīdu ieskāva augsti mūri,
ko rotāja čūskveidīgi ciļņi. Senā apbūve līdz ar valdnieka un
viņa virsaišu rezidenci ( “Montesumas kambariem ”) šodien no
zemes virsas pazudusi, taču piramīdas pamatne joprojām kalpo
kā Mehiko pilsētas centrālais laukums.
Neraugoties uz to, ka acteki bija visnotaļ mākslinieciski ap
dāvināti un tehniski domājoši ļaudis, viņu sabiedrība bija un
palika militāri orientēta. Acteku vīrietis bija vai nu karavīrs, vai
ari priesteris. Viņi karoja nepārtraukti, pret uzvarētajiem izturē
jās nežēlīgi un bargi sodīja ikvienu likumpārkāpēju no pašu
vidus. Vardarbība akcentēta arī acteku reliģijā. Viņu panteonā
labais čūskveidīgais Ketcalkoatls bija pakļauts saules dievam
un nāves dievam. Cilvēku upurēšanu piekopa daudzas indiāņu
ciltis, taču acteki to padarīja gandrīz vai par savas ticības prak
ses pamatnosacījumu. Karus viņi tik bieži uzsāka arī tāpēc, lai
sagādātu gūstekņus upurēšanai, un jādomā, ka upuru skaits
bija liels, lai gan precīzi noteikts tas nav.
Neraugoties uz daudzajām atšķirībām, Amerikas senās civi
lizācijas vieno vairākas kopīgas iezīmes. Līdzīgi ir reliģiskie uz
skati, tehnoloģiskie paņēm ieni un dekoratīvais stils. Nevienā
no civilizācijām nav atrodams skaidri formulēts priekšstats par
valstiskumu. Visām pamatā bijis radniecīgu grupu princips klani, ciltis, konfederācijas. Vēl jo svarīgāk, ka dziļi un pamatīgi
visur bija iesakņojies priekšstats par zemi kā kopienas īpašu
mu, kas apsaimniekojams kopīgiem spēkiem un ar mērķi veici
nāt vispārējo labklājību. Zemes īpašuma formas bija visai dažā
das, tomēr nevienā no indiāņu sabiedrībām zeme netika nedz
pirkta, nedz pārdota, nedz ari izmantota ražas audzēšanai pel
ņas nolūkos. Spāņu un portugāļu iekarotājiem, kuri par īpaš
nieku bija pieraduši uzskatīt indivīdu, indiāņu priekšstatu par
kopienas īpašuma tiesībām pavisam izravēt tā arī neizdevās.
Kopumā jāatzīst, ka Amerikas vietējās civilizācijas, kuras uz
plauka nedaudz vēlāk nekā Nīlas, Tigras-Eifratas un Indas iele
jas kultūras, daudz no tām neatpalika - to attīstības potenciāls
nebūt nebija mazāks. Nonākušas pilnīgi svešas kultūras iespai
dā, tās iznīka, un šis fakts vērtējams kā viens no pasaules m ēro
ga kultūras lielākajiem zaudējumiem.

2.
CIVILIZĀCIJU UZPLAUKUMS ĀFRIKAS
KONTINENTĀ
Dzelzs izmantošana, savvaļas augu un dzīvnieku domestikācija un jaunu labības šķirņu ieviešana vainagojās ar to, ka
Lejassahāras Āfrikā manāmi pieauga iedzīvotāju skaits un pa
lielinājās to mobilitāte. Apgādājušies ar metāla kapļiem un no
smailinātiem mietiem, dzelzs laikmeta cilvēki apmetās ciematos
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un sāka piekopt kolektīvas lauksaim niecības m etodes. Vietās,
kur derīgo izrakteņu un lauksaim nieciski izm antojamas ze
mes bija maz, kopienas plašumā nevērtās un sabiedrība sagla
bājās salīdzinoši viendabīga, savukārt tur, kur apkaim e bija
bagāta ar auglīgu augsni, dzelzs, vara vai zelta iegulām, sa
biedrība noslāņojās. Pirms dzelzs laikmeta valdīja egalitāra
sistēma, kurā tagad ieviesās krasas izmaiņas, proti, iedibinājās
priekšstats par resursu un mantas nevienlīdzīgu sadali. Ne
vienlīdzības nostiprināšanās patiesībā bija šī laikposma (XI XIV gs.) vadmotīvs.
Jau no sabiedrisko kārtību un kultūras nepārtrauktību no
drošināja slepenie reliģiskie kulti un biedrības, kuru rindās va
rēja iekļūt tikai izredzētie un kas kalpoja kā jaudīgs kultūras un
tradīciju saglabāšanas mehānisms. Organizāciju uzbūves prin
cips bija pretrunā ar radurakstu sistēmu, un tās pakāpeniski
pārauga līdzāspastāvošās kopienās. Turklāt bieži vien atsevišķā
organizācijā bija apvienojušās vai nu tikai sievietes, vai vīrieši,
un lielāka teikšana bija gados vecākajiem locekļiem.
Tas bija vēl nepieredzēti plašu kultūras sakaru un sintēzes
laikmets. Daļa dzelzs laikmeta iedzīvotāju devās projām no ie
lejām un iekopa laukus upju baseinu kalnainākos un sausākos
apvidos. Iedibinājās savstarpēja ekonom iska atkarība, kuras ie
dīgļus nodrošināja sadarbība starp blīvi apdzīvotām zvejnieku
apmetnēm ūdenstilpņu krastos un iekšzem es laukkopjiem un
lopkopjiem. Pateicoties lielākajai pārvietošanās brīvībai, lop
kopji daudzviet ar laiku iedibināja ari politisku varu. Interesan
ti, ka viņi radīja paši savus kosm oloģiskos mītus, lai šo procesu
izskaidrotu un piešķirtu tam likumīgu pamatu. Aizraujošie mīti
daļēji vai pilnīgi bija aizgūti no pakļautajām tautām un, kalpo
dami kā varas sankcija, iemantoja nerakstīta likuma spēku.
Plašajā teritorijā, ko klāja savanna un meži un kuras robe
žas sniedzās no Rietumāfrikas līdz pat Centrālāfrikas dienvi
diem, valdīja pārsteidzoši viendabīgas kultūras un lauksaim
niecības tradīcijas. Pateicoties neskaitāmajām etniskajām un re
ģionālajām atšķirībām, vietējo kultūru bija ārkārtīgi daudz, to
mēr visas vienoja kopīgas tēmas un visās spēku, gudrību un
vērtību sistēmu pauda noteikta simbolika, sakāmvārdi, leģen
das un kosm oloģiskie vai radīšanas mīti. Neizskaidrojamā kārtā
bieži vien gadījās tā, ka laikā, kad viena kopiena pārdzīvoja
zināmu stagnāciju, turpat līdzās mītošajā norisinājās dramatis
kas pārmaiņas. Līdz divdesmitajam gadsimtam saglabājušās pavi
sam nedaudzas no akmens un agrīnā dzelzs laikmeta tautām vairums no tām ir asimilētas vai saplūdušas, pēctečiem manto
jumā atstādamas saujiņu savas valodas vārdu vai tik tikko atpa
zīstamas antropoloģiskas iezīmes.
Līdz XIV gadsimtam vairums afrikāņu valodu bija iemanto
jušas to apveidu, kādu saglabājušas līdz mūsu dienām. Piemē-

ram, no vienas sākotnējās bantu valodas ar laiku attīstījās vai
rāk nekā 400 valodu grupu un tūkstošiem dialektu. Liela daļa
no atvasinātajām valodām viena no otras attālinājās tiktāl, ka
zuda iespēja savstarpēji saprasties, tomēr visās jaušama vienota
cilme un zināma līdzība valodas struktūrā un leksikā.
Šajā laikmetā konkrētu apveidu iemantoja arī mūsdienu Āf
rikas tradicionālo reliģiju kodols. Izplatītākais bija animisms jeb
dabas objektiem veltīti kulti. Tomēr daudzās kultūrās izveido
jās arī detalizētāk izstrādāts priekšstats par senču pielūgšanu
un kādu augstāku būtni, kas apveltīta ar radošu un dzīvinošu
spēku. Dažās izolētās kopienās vietējie priesteri un priesterie
nes radīja ārkārtīgi komplicētas kosm oloģiskas teorijas, kurās
bija iekļautas arī apbrīnojami precīzas zināšanas par debess ķer
meņiem un to kustību.
Laicīgajā pasaulē līdz mūsu ēras XII gadsimtam bija iedibi
nāti lauksaimniecības un preču ražošanas pamati, lai gan te
bija vērojamas arī reģionālās atšķirības, ko noteica konkrēti kli
matiskie apstākļi, augsnes tips un reljefs (būtisks traucēklis
bija arī briesmīgās cece mušas, kurn kodieni izraisīja liellopu
un zirgu bojāeju). Taču aizvien izteiktāka kļuva darba dalīšana,
kuras pamatā bija sociālās un dzimumu atšķirības. Vīrieši jo
projām medīja, zvejoja, līda līdumus un gādāja par drošību.
Savukārt sievietes tagad uzņēmās lielāko atbildību par lauku
darbiem, sēja, stādīja, kaplēja un novāca ražu, bet dažās kultū
rās rūpējās ari par ražas pārdošanu. Dažkārt sieviešu pārziņā
nonāca vietējais tirgus, lai gan starptautiskā tirdzniecība, kas
daudzos Āfrikas novados pēc mūsu ēras 400. gada bija visnotaļ
rosīga, atradās vīriešu kom petencē. Vīriešu ziņā bija arī kaln
rūpniecība, metalurģija un vairumā gadījumu arī ganāmpulki.
Mūsu ēras otrajā gadu tūkstotī šie trīs elem enti veidoja ikvienas
politiskas varas nepieciešam o pamatu. Ja vīrietim piederēja lo
pi, viņš varēja uzturēt vairāk sievu un līdz ar to iemantoja vai
rāk bezm aksas darbaspēka. Tirgodamies ar metālu, viņš varēja
iegādāties ievestās greznumpreces. Tādējādi vīrieši, jo sevišķi
lauksaimnieki, ar nelieliem izņēmumiem parasti iemantoja lie
lākas priekšrocības ceļā uz varu un bagātību. Arvien lielāka
nozīme bija amatu specializācijai - it īpaši metālapstrādes un
podniecības jomā. Lejpus ekvatoram am atnieki pirmo reizi spe
cifiskam arodam veltīja visu darba laiku un amata noslēpumus
nodeva mantojumā pašu bērniem . Parādījās metalurgu, mūzi
ķu, stāstnieku, sāls gatavotāju, kokgriezēju, rotkaļu un audēju
klani, kuru pārstāvji laulības slēdza tikai sava klana ietvaros.
Blīvāk apdzīvotajos novados ievērojami pieauga kalnrūp
niecības un tirdzniecības nozīme. Iegūto izrakteņu daudzums
jo īpaši palielinājās trīspadsmitajā gadsimtā, kad atklāto karjeru
vietā kalnrači pievērsās dzīslu izstrādāšanas m etodei. Līdz četr
padsmitajam gadsimtam ar derīgajiem izrakteņiem bagātākajos
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reģionos, proti, Rietumsudānā, Angolas ziemeļos, Zairas dien
vidos un Zambijā, dzelzs, vara un zelta ieguve un apstrāde jau
bija stabila un nepārprotami ienesīga ražošanas nozare. Ari lop
kopība vairoja turību, veicināja migrācijas procesu un novato
rismu. Pateicoties aizvien lielākajam produkcijas daudzumam,
iedibinājās starptautiska mēroga tirdzniecības tīkls - tā pamat
vienības bija savrupas kopienas, kas piegādāja tirgum pašu ra
žotas preces. Preču maiņas mehānisms bija ne tikai barters vien,
kā maiņas līdzeklis ieviesās vara stieņi, dzelzs gabali, zelta smiltis
un kauri vai nzimbu gliemežvāki. Patiesi, priekšstats par valūtu
bija pazīstams ne tikai islama un kristīgās pasaules robežās.
Visstabilāko vietu kā materiālās vērtības ekvivalents iemantoja
varš, kurš vienlaikus kalpoja gan kā valūtas maiņas vienība,
gan kā bartera prece. Centrālāfrikā varam svarīga loma bija ne
tikai tirdzniecības ekonom ikā, bet arī lietišķajā mākslā - no
vara stieplēm tika darinātas aproces un laulību gredzeni, vara
rotaslietas simbolizēja varu un augstu prestižu un tādēļ tika
guldītas kapā līdz ar aizgājēju. Līdz pat deviņpadsmitajam gad
simtam iepriekšminētās pārmaiņas tieši skāra tikai nelielu Āfri
kas tautu daļu, jo vairums kopienu nenodarbojās ar tirgum do
mātu preču izgatavošanu un, lielākais, visai ierobežotas sistē
mas ietvaros piekopa preču apmaiņu.
Līdz ar tirdzniecības attīstību plašumā vērsās un spēkā pieņē
mās arī brīvprātīga un piespiedu atkarība. Ierasta kļuva vergu iz
mantošana saimniecībā vai mājas darbos, tomēr jāpatur prātā, ka
līdz pat astoņpadsmitā gadsimta nogalei šī prakse bija izplatīta ari
cituviet pasaulē. Mājas vergs varēja iedzīvoties mantā, tikt pie va
ras un pat apgādāties pats ar saviem vergiem. Tomēr lielākoties
vergi bija ne vairāk kā kustamā manta vai īpašums, un uz paša
miesu vergam bija tikpat maz tiesību kā attiecībā uz brīvību vai
pārvietošanās iespējām. Turklāt vergam nebija nedz paternitātes,
nedz savas asinsradinieku grupas, un praktiski nebija likumu, pie
kuriem viņš varētu vērsties pēc aizsardzības un palīdzības. Patiesī
bā vergi atradās ārpus likuma, un viņiem parasti bija liegts pieda
līties brīvo ļaužu rituālos - vergi pat netika apbedīti tā, kā to pie
prasīja valdošās tradīcijas. Laimīgā kārtā daudzās kultūrās viņi pa
kāpeniski tika iekļauti brīvajā sabiedrībā. Dažkārt tas prasīja ilgu
laiku, kura gaitā nomainījās daudzas paaudzes, un pret cilvēku,
kura senči piederējuši vergu kārtai, sabiedrībā nereti saglabājās
nievājoša attieksme. Visgrūtāk klājās tiem vergiem, kuri bija no
darbināti lauksaimniecībā, kā arī cilvēkiem, kuri vergu kārtā nonā
ca pēc tam, kad bija krituši gūstā kara laikā vai nolaupīti. Viņi bieži
vien kļuva par preci starptautiskajā vergu tirgū. Līdz 1450. gadam
Āfrika atradās teju tikai un vienīgi islama pasaules ietekmes sfērā,
un musulmaņi ļoti aktīvi iesaistījās vergu tirdzniecībā, kas jo īpaši
uzplauka, sākot ar divpadsmito gadsimtu.
Četrpadsmitajā un piecpadsmitajā gadsimtā verdzība un ver

gu tirdzniecība dziji iesakņojās sabiedrībās, kas apdzīvoja Ziemeļāfriku, Etiopiju, Austrumāfrikas piekrasti un Rietumāfrikas savannas. Dažs labs Ziemelāfrikas iedzīvotājs varēja lepoties ar to,
ka bija vairāk nekā piecu tūkstošu vergu īpašnieks. Pirms noieta
tirgus parādījās otrpus Atlantijas okeānam, vergi bija galvenā eks
porta prece, kas no Nīlas ielejas un Etiopijas augstienēm tika
transportēta uz Ēģipti, Arābiju un Indiju. Laikā no aptuveni 650.
gada līdz sešpadsmitā gadsimta sākumam verdzībā tika pārdoti
apmēram 7 miljoni cilvēku (lielākoties sievietes) un pāri Sahāras
tuksnesim nogādāti Ziemeļāfrikā, kur kā kalpotāji strādāja harē
mos un saimes darbos. Vēl aptuveni 2 miljoni tika izvesti no
Austrumāfrikas un pārdoti Arābijas un Indijas tirgos.
Ap 1000. gadu lielākā dala varas jau bija nonākusi konkrē
tās rokās un tālāk tika nodota mantošanas ceļā, un vēl pēc
pusgadsimta dažviet iedibinājušos praksi radniecību lēst pa mātes
līniju nomainīja patriarhālais modelis, kas acīmredzot izskaid
rojams ar islama kultūras ietekmi. Plašumā vērsās cīņa par īpa
šuma tiesībām uz zem es un ūdens resursiem. Sešpadsmitā gad
simta sākumā Lejassahāras Āfrikā reālā politiskā vara daudzviet
jau piederēja nevis auglības priesteriem un priesterienēm, bet
cilšu vadoņiem, un tās pamats bija nevis radniecības saites, bet
Transsabāras vergu tirdzniecība
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gan konkrēta teritorija. Senie kulti pastāvēja joprojām, taču ta
gad bija iepotēti vai kooptēti jaunajā varas sistēmā, jo vadoņi
un karaļi ar bijušās varas pārstāvjiem slēdza vienošanos. Ja
neņem am vērā nedaudzus būtiskus izņēmumus, tad jāatzīst,
ka arvien m azāka sabiedrībā kļuva sieviešu ekonom iskā un
politiskā nozīm e, un sieviete tagad varēja izcelties tikai kā
karaliene māte, tirgus “m amm īte”, galvenā sieva vai nozīmīga
kulta priesteriene.
Tirdzniecības attīstība un laicīgo vadoņu nākšana pie varas
melnajā Āfrikā lielā mērā veicināja valstu veidošanās procesu.
Daudzviet cilšu vadoņu valdījumus apvienoja karaļi, kuriem
tika piedēvēta dievišķa vara. Savukārt neskaitāmās karalistes
apvienojās teritoriāli apjomīgās impērijās, kuru robežās bija vē
rojama krāšņa kultūru, valodu un ticību dažādība. Izteiktāko
raksturu impēriju veidošanās process iemantoja Rietumāfrikas
savannās jeb Sudānas reģionā.
Pēc astotā gadsimta aizvien intensīvāka kļuva Transsahāras
tirdzniecība - par to lielā mērā bija atbildīgi uzņēmīgie arābu
un berberu musulmaņi. Laikā no vienpadsmitā līdz septiņpa
dsmitajam gadsimtam Rietumāfrikai bija vitāla nozīm e viduslai
ku Vidusjūras reģiona ekonom ikas monetārajā politikā, turklāt
tā nodrošināja Vidusjūras reģiona tirdznieciskos sakarus ar par
tneriem Dienvidāzijā un daudzviet citur. Pēc 1252. gada ievēro
jami palielinājās zelta eksports, jo Eiropā sudraba vietā galve
nās valūtas statusu sāka iemantot zelts. Jūtot Eiropas un Ziemeļāfrikas tirgotāju augošo pieprasījumu, rietumafrikāņi sāka
lielāka mēroga aktivitātes, lai nodrošinātu atbilstošu piedāvāju
mu. Desmitajā gadsimtā berberu plaukstošo tirdzniecības cen
tru Audogastu sagrāba Ganas karaspēks, kuru cīņā vadīja vietē
jā Soninkes dinastija. Ganiešu monarhi iedzīvojās milzu bagātī
bā, jo stingri kontrolēja zelta transportu cauri viņu teritorijai.
Eksportējamo zeltu viņi aplika ar preču nodokli un slepeni uz
krāja noteikta izmēra zelta tīrradņus, lai tirgus cena zeltam sa
glabātos augsta. Ganas ietekm es sfēras robežas sniedzās no
Nīlas augšteces un Senegālas upes līdz topošajiem tirdzniecī
bas centriem Timbuktu, Džennē un Gao.
Gana nebija musulmaņu impērija, tomēr desmitajā gadsim
tā musulmaņi bija ganiešu galvenie klienti un saim niekoja stra
tēģiski svarīgās tuksneša oāzēs. Aptuveni 1000. gadā islama
ticībā pārgāja kaimiņu Takruras valsts valdnieks, un Takrura
kļuva pirmā musulmaņu karaliste Rietumāfrikā. Pati Gana bija
nonākusi draudīgā atkarībā no musulmaņu finansu padomnie
kiem un tirgotājiem. Pagāniskais karalis galu galā bija spiests
savu galvaspilsētu Kumbi-Salehu sadalīt divās daļās - vienu
musulmaņiem, otru pagāniem.
Iefiltrējušies Rietumāfrikas tirdzniecībā, musulmaņi vairs ne
bija valdāmi. 1054. gadā apjomīgi musulmanisko berberu gru-

pējumi uzsāka svēto karu jeb džihaclu un savās rokās pārņēma
vitāli svarīgo Audogastas tirgu. Gana, kura atradās uz Sahāras
tuksneša robežas, tobrīd jau bija novājināta, jo tās ekonomiku
bija iedragājusi ganību noplicināšanās un neveiksmīgie mēģi
nājumi ieviest augu sekas metodi. Likās, ka puritāniskie berberu
musulmaņi, tā dēvētie almoravīdi, ganiešus pakļaus kuru katru
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brīdi. Taču almoravīdi viesa nedrošību un bailes ganiešu tirgus
vietās un karavānu ceļos. Šis apstāklis izjauca vāro tirdzniecī
bas līdzsvaru starp meža zeltračiem, ganiešu starpniekiem un
Ziemeļāfrikas karavānu tirgoņiem. Pēc almoravīdu kustības ak
tivitātēm Gana izrādījās tik novārdzināta, ka no tās pēc vietējo
vadoņu iniciatīvas atšķēlās pierobežas apvidi. Viena no šīm sī
kajām vasaļvalstiņām 1224. gadā savā ziņā pārņēma Ganas gal
vaspilsētu un karaļa ģim enes locekļus padarīja par vergiem.
Savukārt desmit gadus vēlāk uzvarētājs nonāca burvja Sunjatas
pakļautībā - burvis bija viens no bijušā Ganas karaļa ķīlnie
kiem. Ganai bija pienācis gals, tomēr burvis Sunjata izveidoja
jaunu impēriju - Mali - un Rietumsudānas tautu mitoloģijā jo
projām tiek godāts kā dievam līdzīgs varonis un aizgādnis. Ie
mantojis kontroli pār zelta ieguves reģioniem, Sunjata turp pa
vērsa karavānu satiksmi, kura senāk bija ganiešu monopols.
Mutvārdu folklorā saglabājušās arī ziņas par to, ka Sunjata ie
dvesis jaunu spēku reģionālās lauksaimniecības dzīslās, proti,
ieviesis kokvilnas audzēšanu un apstrādi.
Mansas Mūsas laikā (1312 - 1337) Mali robežas jau sniedzās
līdz Nigēras vidusteces pilsētvalstīm - Timbuktu, Džennei un
Gao. Tā kā viņš kā svētceļnieks mēroja ceļu uz Vidējo Austru
mu musulmaņu svētāko pilsētu Meku, pie viena aizgādādams
turp arī karavānu ar smagu zelta kravu, Mali slava aizskanēja
pāri visai Eiropai. Atgriezies mājās, mansa Musa turpināja strā
dāt islama ticības labā, svarīgākajās pilsētās būvēdams krāšņas
mošejas. Likdams lietā šķietami neizsīkstošos zelta krājumus,
viņš nolīga zinātniekus un arhitektus no Spānijas un Vidējiem
Austrumiem, lai tie Mali pilsētas pārvērstu dižākajos islama izglī
tības centros. Gudrākās galvas savas zināšanas devās papildināt

uz Maroku un Ēģipti, bet Timbuktu pilsētas izslavētajā Sankores
mošejā tika likti pamati universitātei. Vēl ilgi pēc Mūsas nāves
Mali musulmaniskajā pasaulē baudīja spožu reputāciju un tās
vārds saistījās ar augstām sabiedriskās morāles normām, izglītī
bu, likumību, kārtību un drošību. Iedzīvotāju pārvietošanās brī
vība ierobežota nebija, arī preču pārvadāšana nē, tālab kosmo
polītiskās Timbuktu, Džennes un Gao pilsētas izvērtās par plauk
stošiem un ietekmīgiem tirdzniecības centriem. Pateicoties Sunjatas un mansas Mūsas pūliņiem, islams dziļi iesakņojās sabiedrī
bas augšslāņos un plaši izplatījās arī lielākajās pilsētās.
Neraugoties uz to, ka mansa Musa daudz darīja, lai izveido
tu efektīvu administratīvo aparātu, viņš atstāja novārtā likumu
par varas mantošanas tiesībām. Tiklīdz kārtējais mansa nomira,
augstu vilni sita galminieku intrigas un frakciju ķīviņi. Skaidrs,
ka centrālā vara no tā tikai cieta. 1375. gadā no impērijas atšķē
lās Gao un Sunni Ali vadībā (1464 - 1492) izvērtās par apjomīgu
impēriju, kas vēsturē iegājusi kā Songaja.
Gluži tāpat kā musulmaniskajā Indijā, arī Āfrikā varēja gadī
ties, ka vergs iemanto vērā ņemamas administratīvas un militā
ras pilnvaras, bet pēc tam izdevīgā brīdī uzurpē arī politisko
varu. Tieši tā 1493- gadā notika Songajā - augstu stāvošs mu
sulmaņu vergs Muhameds Turejs spoži īstenoja galma apvērsu
mu. Pagāniskajā pagātnē sakņotu tiesību uz varu viņam nebija,
tāpēc jaunais valdnieks ķērās pie musulmaniskiem paņēm ie
niem un atklāja, ka islams ir nenovērtējams līdzeklis cīņā par
varu ne tikai politikā, bet ari kultūrā. Piešķīris sev godpilno askijas titulu, Muhameds Turejs (1493 -1 5 2 8 ) Songajas robežās iekļā
va stratēģiski svarīgās Sahāras oāzes, Nigēras vidusteces reģionu
līdz ar Mali un austrumu teritorijas līdz pat hausu tirdzniecības

Musulmaņu tirgotājs au 
diencē p ie Mali mansas
Mūsas. F r a g m e n ts n o
1375. gadā izdota katalāņu atlanta

Sunni Ali un Songajas
impērijas dibināšana

Askija Muhameds
Turejs un islama
institūtu attīstība

Songajas kultūras
mantojums

Islama kultūras loma

Marokāņu iebrukums uti
Songajas monarhijas
krišana

centriem. Pēc tam viņš izveidoja sarežģītu birokrātisko aparātu
ar atsevišķām ministrijām, kuru pārziņā tika nodota armija, flote,
zvejniecība, meži un nodokļu lietas. Pati Songaja bija sadalīta
provincēs, katru no tām pārvaldīja no askijas ģimenes locekļu
vai karaļa piekritēju vidus izraudzīts gubernators. Muhameds Turejs ierīkoja arī plašas plantācijas, kurās vergiem nācās strādāt tik
smagos apstākļos, ka tie dažkārt pat pielīdzināti situācijai Amerikas
Savienoto Valstu dienvidu štatos pirms Pilsoņu kara.
Lai padarītu ērtāku tirdzniecību, Muhameds Turejs ieviesa
vienotu svaru un mēru sistēmu, kā arī iecēla tirgus inspektorus,
kuru pienākumos ietilpa patērētāju interešu aizsardzība. Sankores m ošeja Timbuktu pilsētā pārvērtās iestādē, kas līdzinājās
vēlo viduslaiku Eiropas dižākajām universitātēm, - arī tajā ietil
pa teoloģijas, tieslietu, matemātikas un medicīnas skolas. 1497.
gada svētceļojumā uz Meku valdnieks iedraudzējās ar pasaul
slavenajiem musulmaņu zinību vīriem. Daži no viņiem devās
uz Songaju, lai tur darbotos kā padomnieki pārvaldes un reliģi
jas lietās. Un, gluži tāpat kā senākajai Mali impērijai, Songajai
bija diplomātiskas attiecības ar Maroku un Ēģipti - tās galvena
jām tirdzniecības partnerēm.
Askijas Muhameda valdīšanas laiks noslēdzās 1528. gadā,
un valsts svarīgākajos urbanizētajos apvidos musulmaniskā li
kumdošana, izglītība un nodokļu sistēma tobrīd jau bija laidusi
spēcīgas un dziļas saknes. Tomēr cituviet islama kultūra bija un
palika ne vairāk kā plāna virskārta. 95% iedzīvotāju, proti, visi
laucinieki ar cilšu vadoņiem priekšgalā, palika uzticīgi tradici
onālajām animistiskajām ticībām un ierastajam dzīves veidam.
Lai nu kā, neraugoties uz nopietnām iekšējām nesaskaņām starp
musulmaņiem un tradicionālistiem, Songaja turpināja plaukt un
zelt, slavas zenītu sasniegdama askijas Dauda laikā (1549 -1582).
Tobrīd tā bija viena no visu laiku lielākajām impērijām - valsts
robežas sniedzās no Ziemeļāfrikas sniegotajiem Atlasa kalniem
līdz pat Kamerūnas tropiskajiem mežiem un vienoja tūkstošiem
dažādu kultūru.
Izrādījās, ka tik plašu teritoriju Songaja nevar atļauties - par
spīti vairāk nekā 35 000 kareivju lielajai armijai, pierobežas ap
vidus pakļautībā noturēt nebija iespējams. Vairākas hausu pilsētvalstis atkaroja neatkarību, un līdz ar to Songaja zaudēja vi
tāli svarīgos tirdzniecības centrus impērijas austrumos. Ziem eļ
rietumos marokāņi pieveica portugāļus un iedibināja tiešu kon
troli pār Songajas raktuvēm. Marokāņu lielgabaliem un no Ei
ropas importētajām arkebūzām Songajas ideoloģiski sašķeltā
kavalērija un loka šāvēji pretim stāties nevarēja. 1591. gadā ma
rokāņi songajiešus sakāva, un impērija (bet līdz ar to arī Rietumsudānas civilizācija) ātri vien izira. 1612 . gadā marokāņi un
portugāļu algotņi Songaju pameta likteņa varā, jo bija pārliecinā
jušies, ka nespēj nedz apzināt zelta raktuvju atrašanās vietas,

nedz ari iedibināt drošību uz ceļiem un tirgos. Varas vakuumu
aizpildīja anarhija, lielpilsētas pagrima, savukārt preces un mu
sulmaņu zinības aizplūda uz austrumiem, kur toreiz atradās hausu pilsētvalstis, bet tagad - Ziemeļnigērija un Nigēras republika.
Divpadsmitajā gadsimtā decentralizētās, uz pašpārvaldes pa
matiem organizētās ciematu kopienas hausu teritorijā bija sa
plūdušas centralizētās karaļvalstīs, kuru priekšgalā stāvēja pa Hausu karalistu
pusei dievišķoti monarhi. Karalistes bija politiski autonomas, veidošanās
tomēr visām bija kopīga valoda un viena kultūra. Kā pirmā bija
dibinājusies Daura, un šī karaliste salīdzinājumā ar pārējām sa
glabāja vāji izteiktas tiesības uz garīgu pārākumu.
Četrpadsmitajā gadsimtā hausu sabiedrības aristokrātu un
tirgotāju aprindās sāka iespiesties islams. Sākot ar 1452. gadu,
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stabils pieaugums - viņi jau gadsimtiem ilgi mēdza no Senegālas upes apkaimes migrēt austrumu virzienā. Fulani bija dedzī
gi musulmaņi, sev līdzi atveda reliģisko literatūru un dibināja
jaunus islama izglītības centrus. Tieši tobrīd hausu valstīs nori
sinājās arī kas līdzīgs tirdzniecības revolūcijai, jo dienvidu m e
žu iemītnieki tirgum sāka piedāvāt kolas riekstus. Tiklīdz iziru
šās Songajas tirgoņi apķērās, ka daudz drošāk tagad darboties
hausu nocietinātajās pilsētās, Kano, Kacina un Zarija pārvērtās
par plaukstošiem un rosīgiem tirdzniecības centriem.
Hausi patiešām varēja justies pilnīgā drošībā, jo viņu terito
rijas aizsardzību nodrošināja bagātā un varenā Kanem-Bornu
karaliste, kas atradās Čada ezera austrumkrastā. Pateicoties ģeo
Kanem-Bornu
grāfiskajam stāvoklim, Kanem-Bornu kalpoja kā vārti uz Rie
tumāfrikas Sudānu. Karalistes tronī sēdēja spēcīgas dinastijas
pārstāvji, kas pie varas bija nākuši 846. gadā un 1087. gadā
pārgājuši islama ticībā. Kanem-Bornu augstākais uzplaukums
datējams ar Maja Idrisa Alomas valdīšanas laiku (1580 - 1617).
Aloma nodibināja diplomātiskas attiecības ar Turciju, kura Spā
nijai tikko kā bija atņēmusi Tunisu. Ar turku padomnieku palī
dzību Aloma birokratizēja valsts pārvaldi un ielika savai varu
stabilu pamatu. Tika nodibināta augstākā tiesa, kurā strādāja
tiesneši, kas atzina tikai un vienīgi musulmaņu likumus. Kara
spēks tika apgādāts ar turku musketēm. Trīspadsmitā gadsimta
Kairā krietni pieaudzis to iestāžu skaits, kas piedāvāja nakstmājas borniešu svētceļniekiem un zinību vīriem. Atrazdamās starp
Songaju un Bornu, hausu zemes bija vieta, kur rosīgi darbojās
abu kaimiņzemju tirgotāji, taču būtiski vietējo kultūru bagātinā
ja arī svētceļnieki, kuri hausu teritoriju šķērsoja ceļā uz Meku.
Pēc Songajas sabrukuma 1591- gadā tirgus preču plūsma ne
tikai novirzījās uz hausu zemēm, bet arī pavērsās uz dienvidu
m ežaino apgabalu pusi. Laikā no XI līdz XVI gadsimtam ievē
rojams skaits Sudānas zālaino apvidu iedzīvotāju pārcēlās uz
dzīvi m ežainākos apgabalos, kas atradās tagadējās Nigērijas
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teritorijā. Varenākās dzimtas pārtapa valdošās dinastijās, kuras
priesteru un cilšu vecāko pārvaldītos ciematus saliedēja nelie
lās pilsētvalstīs. Ile Ife starp jorubu politiskajiem veidojumiem
varēja lepoties ar tādu pat garīgu autoritāti, kāda hausu vidū
bija Daurai Āfrikas ziemeļos. Izgājuši ārpus lies Ifes robežām,
jorubu karotāji nodibināja subordinētas dinastijas Ojo. Beninā
un cituviet. Evares Lielā laikā (1440 - 1473) Beninas pilsēta
pārauga džungļu impērijā. Benina un Ife kļuva par augstu attīs
tītas civilizācijas centriem. Turienes ģildes amatnieki, izmanto
dami vaska lietņu metodi, darināja naturālistiskus bronzas krū
šutēlus un dekoratīvus šķīvjus. Evarem patika ziloņkaulā un
kokā griezti rotājumi, un viņš dibinājis arī nacionālu orķestri.
Visi laicīgie jaunievedumi bija domāti valdošo dzimtu slavas
vairošanai. Māksla vairs nebija dzīves izskaistināšana vien, ta
gad tā bija nonākusi varas kalpībā un greznoja jorubu plašo
piļu gaiteņus.
Neilgi pirms piecpadsmitā gadsimta līdzīgs politiskas dabas
process norisinājās arī teritorijā, kur mūsdienās atrodas Gana.
Mandu tirgoņi no izbijušās Mali un Songajas zelta meklējumos
virzījās aizvien tālāk uz dienvidiem. Pieprasījums pēc zelta Ziemeļāfrikā un Eiropā joprojām bija augsts, tāpēc viņi mežmalās
dibināja nelielus apmaiņas punktus. Jaundibinātajām apm et
nēm bija raksturīgs visai ērmīgs kultūru sajaukums - tur pagāni
mita līdzās musulmaņiem, un džungļu iemītnieki līdzās Sudā
nas tautu pārstāvjiem. Mežu iedzīvotāji akani tirgotāju m esta
jam izaicinājumam atbildēja ar sīku karalistu veidošanu tirdznie
cības ceļu krustcelēs. Tādējādi tirgus preču plūsmas novirzīšanās
uz dienvidiem veicināja to, ka nodibinājās mežu valstis, kuras
ziedu laikus piedzīvoja sešpadsmitajā gadsimtā, kad piekrastes
eiropieši nāca klajā ar jauniem tirdznieciskiem priekšlikumiem.
Būtu visai maldīgi domāt, ka eiropiešu apmešanās piekras
tes apvidos un Atlantijas mēroga tirdzniecības atklāšana Transsahāras vergu un preču tirdzniecībai pielika punktu. Gluži otrā
di - Sudānas ekonom ika tikai ieguva no tā, ka izrādījās iespie
dusies starp diviem galvenajiem tirdzniecības tīkliem, kas bija
orientēti ziemeļu-dienvidu virzienā. Sudānas tirgotāji jaunās ie
spējas nekavējās izmantot, iedzīvojās bagātībā un izkopa pār
steidzoši kosmopolītisku pasaules uzskatu. Hausu pilsētās, tā
dās kā Kano, tirgus izvērtās nepieredzēti plašs, un tajā tika pie
dāvātas ārkārtīgi dažādas preces, tostarp arī vietējā ražojuma
audumi un ādas izstrādājumi.
Mūsu ēras devītajā gadsimtā Austrumāfrikas piekrastē, tas
ir, Kenijas ziem eļos un Somālijā, parādījās afroarābu ciltis, kas
runāja bantu cilmes valodā - svahili. Vārds “svahili” cēlies no
arābu sivabila, kas nozīmē “piekrastes tautas”. Šie ļaudis guva
peļņu no rosīgas tirdzniecības ar Persiju un Arābiju. Pamazām
viņi virzījās tālāk uz dienvidiem, kur tirdzniecības operācijās

iesaistīja ari bantu zvejnieku kopienas. Pēc tam, kā stāstīts 11.
nodaļā, jauni iedzīvotāji ieradās visā Austrumāfrikas piekrastē
uz dienvidiem no Somālijas. Daļa bija bantu tautas pārstāvji no
kontinenta vidienes, citi - arābu širazi no Somālijas un Persijas
līča, vēl citi bija nākuši no Indijas ziemeļrietumiem. Cittautieši,
kā likums, bija ieinteresēti jūras tirdzniecībā un raudzīja apm ie
rināt ārējo pieprasījumu pēc Āfrikas derīgajiem izrakteņiem, zi
loņkaula un vergiem. Pateicoties bantu iekšzemes sakariem,
viņi tirgotājiem izrādījās nepieciešam i un nenovērtējami palīgi.
Divpadsmitajā gadsimtā širazi gar visu piekrasti līdz pat mūs
dienu Mozambikai jau bija nodibinājuši veselu virkni musulmanisku pilsētvalstu. Viņi ieprecējās bantu valdošajās dzimtās
un lika pamatus paši savām - musulmaņu dinastijām. Sofala un
Kilva, kas bija dibinātas vēl pirms devītā gadsimta, kļuva par
vadošajām afroaziātu pilsētām un nodrošināja tranzītu zeltam
un varam, kas tika piegādāts no Zimbabves un Katangas augs
tienēm. Laikā starp XI un XV gadsimtu izveidojās specifiska
svahili piekrastes civilizācija, kas radās, sajaucoties bantu, arā
bu un indiešu kultūrām un valodām. Formas un konstrukcijas
ziņā par unikālām uzskatāmas svahili mošejas, kuras attāli līdzinā
jās tām, kādas greznoja Arābijas krastus. Mošejas bija celtas pie
krastes afrikāņu iecienītajā arhitektūras stilā, kam raksturīgas stū
rainas formas un specifisks vietējas cilmes būvmateriāls - koraļļi,
kā ari mangroves un palmas koksne. Svahili valoda bija maiga un
melodiska, rakstībā tika izmantoti arābu burti.
Gluži tāpat kā hausu zemēs, ari svahili pilsētvalstis bija musulmaniskas, kosmopolītiskas, sociāli noslāņotas, kultūras ziņā vien
dabīgas, tomēr politiski neatkarīgas. Pilsētvalstu ekonomisko pa
matu nodrošināja fakts, ka tās darbojās kā vidutājs starp ražotā
jiem un patērētājiem. No 1131. līdz 1333- gadam tirdzniecības jo
mā Kilva salīdzinājumā ar Sofalu saglabāja stabilu pārākumu, taču
tieksmi savu teritoriju paplašināt neizrādīja. Tā vietā spēkā pieņē
mās sīva sāncensība, kurā iesaistījās daudzas un dažādas pilsētas,
tostarp Mogadiša un Brava (mūsdienu Somālijā), Džedi, Pate, Malindi un Mombasa (Kenija), Zanzibāra un Kilva (Tanzānija) un
Sofala (Mozambika). Dažās pilsētās apgrozībā pat bija pašu kalta
nauda, un viena otra varēja lepoties ar apjomīgu dārgumu krātuvi.
Ap 1000. mūsu ēras gadu, pateicoties zelta un vara iegulām,
tirdzniecības un kultūras aktivitātes no Indijas okeāna puses
lika sevi manīt ari Centrālāfrikas dienvidu reģionā. Pāri okeānam
no Āzijas tika ievesta persiešu keramika, Ķīnas porcelāns un
indiešu stikla izstrādājumi, ar ko apgādājās zimbabviešu aristo
krāti. Daļa preču nonāca arī līdz Zairas austrumiem, kur Kisales
ezera krastos atradās turīgu zvejnieku apmetnes. Indijas oke
āna tirdzniecība, tāpat kā tirdznieciskie sakari ar zemēm viņpus
Sahāras, afrikāņu valdniekus rosināja apakšniekus saliedēt, lai
ārzemnieku pieprasījumu apmierināt būtu vieglāk. Tā piekrastes
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iedzīvotāju pieprasījums pēc Katanganas vara un Zimbabves
zelta noveda pie tā, ka sabiedrības priekšgalā stāvēja ne vairs
rituālu zinātāji priesteri, bet gan laicīgs valdnieks, kuram piede
rēja milzīga militāra un ekonom iska vara. Firmā trīspadsmitajā
gadsimtā saliedējās Lielā Zimbabve. Divu gadsimtu laikā Lielā
Zimbabve sasniedza augstāko labklājības līmeni savā vēsturē.
Tās varenības balsts bija kontrole pār lopu un zelta tirgu. Turie
niešu pārliecība par karaļa dievišķo dabu pamazām iesakņojās
arī citās Zambezi ielejas un ziemeļu augstienes sabiedrībās. Lie
lo Zimbabvi, tāpat kā pārējās, mazākās zimbabves jeb “akmens
iežogojumus”, ieskāva masīvi, ovāli nocietinājuma mūri, ko vei
doja tēsti akmeņi, precīzi viens otram pielāgoti un rūpīgi salikti
kārtu kārtām bez javas palīdzības.
Mūsu ēras ceturtā gadsimta vidū Aksumas karalis Ezana pār
gāja kristīgajā ticībā un padarīja to par oficiālo reliģiju valstī,
kas pēcāk iemantoja Etiopijas vārdu. Etiopijas garīdznieki dibi
nāja baznīcas un klosterus, turklāt no augstmaņiem un varenā
kajiem karaļiem kā dāvinājumu saņēma lielus zemes gabalus.
Koptu kristietība līdz ar monarhisko iekārtu izrādījās jaudīgs un
vienojošs spēks. Klosteri izvērtās par izglītības centriem, un dau
dzi nozīmīgi reliģiskās literatūras sacerējumi tika tulkoti gehezu valodā, kurā runāja un rakstīja garīdznieki.
Neilgi pēc tam, kad kristietība iemantoja oficiālās reliģijas
statusu, Etiopija iekaroja kaimiņos esošo Kušu impēriju, kuras
vietā tika nodibinātas daudzas karalistes un visas kopā nosauk
tas par Nūbiju. Septītajā gadsimtā Ziemeļāfrikā ienāca musul
maņi, līdz ar to pienāca gals kristīgajai Ēģiptei, arābi okupēja
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Persiju un savā ziņā pārņēma Sarkanās jūras ostas. Tajā pašā
gadsimtā bedžu klcjotājciltis šķērsoja Eritrejas augstieni un pār
trauca tirdznieciskos un kultūras sakarus, kas Etiopiju saistīja ar
Vidusjūras un Vidējo Austrumu reģionu. Tagad Etiopija sāka
paplašināties iekšzemes virzienā. Aptuveni 1100. gadā tālāk uz
dienvidiem tika pārcelts tās politiskais centrs - no Aksumas uz
Lalibelu, kas atradās grūti pieejam ā vietā, ziemeļrietumu kal
nos. Kad trīspadsmitā gadsimta beigās un četrpadsmitā gadsim
ta sākumā Ēģiptes tronī sēdošie arābu valdnieki iekaroja Nūbijas karalistes, plaisa, kas Etiopiju šķīra no grieķu-romiešu pa
saules, kļuva vēl dziļāka. Senās Etiopijas karalistes augstākais
uzplaukums datējams ar XIV un XV gadsimtu, kad etiopieši
iekaroja nekristīgas un nemusulmaniskas valstis rietumos. Ta
gad baznīca varēja pastrādāt monarhijas labā, uz iekarotajām
teritorijām sūtot misionārus, kas pagānus lūkoja pievērst kristī
gajai ticībai un tā veicināja asimilācijas procesu.
Kristīgais režīms pastāvīgi izjuta pašmāju un aizrobežu mu
sulmaņu spiedienu. Piecpadsmitā gadsimta sākumā zināms centr
bēdzes process iesākās vietējo augstmaņu aprindās. Kaimiņ
valsts Adala to nekavējās izmantot un 1529- gadā izsludināja
džihadu. Svētais karš vainagojās sekm ēm , Etiopijas imperators
no troņa tika gāzts un liela daļa viņa bijušās valsts krita musul
maņu rokās. No pilnīgas iznīcības kristīgo Etiopiju glāba tikai
imperators Lebna Dengels, kurš ar portugāļu algotņu palīdzību
1541. gadā musulmaņus sakāva. Ar mainīgām sekmēm etiopie
ši bruka virsū gailu ciltīm, kas runāja kušītu valodā un nodar
bojās ar ganu lopkopību, tomēr vēl vairākus gadsimtus Etiopija
bija spiesta samierināties ar to, ka šajā teritorijā ikvienai uzvarai
bija un palika tikai pagaidu raksturs. Turpmāko trīs gadsimtu
gaitā etiopieši ieslīga neārstējamā ksenofobijā, iesaistījās pilso
ņu karos, pie varas ļāva nākt militāriem diktatoriem, valsts eko
nomikā iestājās stagnācija un centrālā vara beigu beigās izira.
Neatkarīgi no iepriekšminētajiem procesiem norisinājās nilotu lopkopju migrācija virzienā uz auglīgajiem apvidiem zie
meļrietumos no Viktorijas ezera, kur šodien atrodas Uganda.
Laikā no XIV līdz XVI gadsimtam imigranti, kuri cieši ticēja
karaļa varas dievišķajai dabai, ieprecējās bantu laukkopju sa
biedrībā un nodibināja varenas karalistes. Šīs stingri centralizē
tās valstis, tādas kā Bunjoro, Buganda un Ankole, bija nevis
musulmaņu, bet gan tikai un vienīgi pašu afrikāņu izveidotas.
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