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Apgaismes reālisma literatūra Latvijā 

Vārds, uzvārds ______________________________________________________ 

 

1. Atrodi vietnes Letonika.lv “Vēstures enciklopēdijas” laika kartē 2 personības, kuri ir laikabiedri 

Vecajam Stenderam un Garlībam Merķelim! Mini viņu vārdu un uzvārdu, kā arī ieraksti 3 būtiskākos 

faktus, kā viņu sabiedriski politiskā un literāri valodnieciskā darbība iezīmē 18. gadsimtu un 19. 

gadsimta sākumu? 

Personības vārds, 
uzvārds 

1.fakts 2.fakts 3.fakts 

    

    

    
 

2. Pieraksti, par kuru no apgaismes reālisma personībām ir teikti šie vārdi! Atbildi meklē vietnē 

Letonika.lv, pārejot no laika kartes uz informāciju par šiem cilvēkiem! 

Citāts Personība 

“Rīgā sarakstītajos darbos (..) uzsvēris vēstures skatījuma nozīmi 
literatūras un mākslas vērtēšanā. (..) pirmais lietoja terminu 
"tautasdziesma", kas pēc tam ieviesās folkloristikā. Vācis dažādus tautu 
t.sk. latviešu dziesmas. Aizstāvēdams humānisma idejas, (..) nosodīja vācu 
feodāļu agresiju Baltijā 13.gs., Baltijas tautu pakļaušanu un 
paverdzināšanu. ” 

J.Herders 

“Baltijas vācu mācītājs, valodnieks, latviešu laicīgās daiļliteratūras 
iedibinātājs. (..) izveidoja jauna tipa ābeces (..), kā arī sarakstīja pirmo 
populārzinātnisko grāmatu latviešu valodā (..), kas faktiski bija pirmā 
zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā.  (..) darbos bieži slavināts 
zemnieks kā galvenais materiālo vērtību radītājs (..). Tomēr viņš 
neiestājās par esošās kārtības maiņu.” 

G.F.Stenders 

“Vācu tautības rakstnieks, publicists un literatūrkritiķis. Iepazinies ar 
apgaismotāju darbiem un idejām, pievērsies publicistikai. (..) 
slavēja zemnieku brīvlaišanas reformu (..).” 

G.Merķelis 

 

3. Uzzīmē G.F.Stendera (1.grupa) vai G.Merķeļa (2.grupa) nozīmīgāko dzīves notikumu un daiļrades 

laika karti! Informāciju meklē vietnē Letonika.lv! 
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4. Atrodi vietnes Letonika.lv sadaļā “Multivide” attēlu, kurā redzama G.F.Stendera pirmās 

dabaszinību enciklopēdijas latviešu valodā titullapa (vari izmantot arī mācību grāmatu)! Pārveido 

uz tās rakstīto tekstu mūsdienu rakstībā! 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Izpēti G.F.Stendera sarakstīto “Bildu ābici” (Letonika.lv sadaļā “Lasītava”! Uzraksti, kādus 

valodniecības terminus Vecā Stendera izveidoto nosaukumu vietā latviešu valodā lietojam 

mūsdienās! Pieraksti, ja kādam no mūsdienu terminiem dots sinonīms (skatīt Letonika.lv 

“Sinonīmu vārdnīca”)!  

Mazie bokstabi –   ___________________________ _______________________ 

Priekšnieki –   ___________________________ _______________________ 

Īsi skandinieki –   ___________________________ _______________________ 

Gari skandinieki –   ___________________________ _______________________ 

Jumi –    ___________________________ _______________________ 

Neskaņi –    ___________________________ _______________________ 

Zīmēti neskaņi –   ___________________________ _______________________ 

6. Izlasi G.Merķeļa darba “Latvieši” ievadu (skatīt vietnē Letonika.lv)! Kā autors citādi ir nosauci 

apgaismības periodu? Kāpēc? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Atrodi darba “Latvieši” ievadā citātu, kurā G.Merķelis min, kāds ir viņa mērķis, to rakstot! Lasot 

darba ievadu, mini 2 iemeslus, kāpēc latvieši, autorprāt, ir tādi, kādi ir šajā situācijā! 

Mērķis: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1. iemesls: _________________________________________________________________ 

2. iemesls: _________________________________________________________________ 

8.  Lasot G.Merķeļa darba “Latvieši” ievadu, atrodi nobeigumu autora atziņai: “Tēvzemes mīlestība 

ir mans aicinājums, un taisnības mīlestība - __________________________.” Mini 3 argumentus, 

kā šis izteikums attaisno vai neattaisno sevi darba saturā! 

“PAR” argumenti “PRET” argumenti 
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9. Atrodi jēdzienu “apgaismība” vietnes Letonika.lv “Enciklopēdiskajā vārdnīcā”! Pamato, kāpēc 

G.F.Stenderu un G.Merķeli var minēt kā apgaismības ideju izplatītājus Latvijā! 

G.F.Stendera apgaismības idejas G.Merķeļa apgaismības idejas 

  

  

  
Secini, kas tajās ir kopīgs un kas atšķirīgs, ja domājam, kā tas attiecas uz viņu redzējumu par latviešu 

tautas nākotni?  

Secinājums: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


