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∗ Gothards Frīdrihs Stenders, arī Ģederts 
Fridriks Stenders, saukts par Veco Stenderu

∗ Dzimis 1714. gada 27. augustā (Lašu 
mācītāja muižā), miris 1796. gada 17. maijā

∗ Bija Apgaismības laikmeta vācbaltiešu 
luterāņu teologs un izgudrotājs, Sēlpils un 
Sunākstes mācītājs, latviešu laicīgās 
rakstniecības dibinātājs, "Latviešu valodas 
vārdnīcas" autors

Biogrāfija





∗ G.F. Stenders iedvesmojies no populārā 
matemātiķa Volfa. Volfa paustais 
racionālisms uzskatāmi izpaužas Stendera 
daiļdarbos

∗ Stenders cītīgi sekojis zinātnes attīstībai, 
viņa izpratnē ienākuši dialektiskās 
domāšanas elementi

∗ Sabiedriskajos uzskatos Stenders bija 
konservatīvs

G. F. Stendera uzskati



∗ Stenders ir bijis Latvijas 18.gs. kultūras 
dzīves vērienīgākā un autoritatīvākā 
personība

∗ Viņa literārā darbība ir bijusi plaša un 
daudzpusīga

∗ Viņš ir rakstījis arī latīņu un vācu valodā

Literārā un zinātniskā 
darbība





"Augstas Gudrības 
Grāmatas" vāks



∗ Pasakas un stāstus 
∗ Ziņģes
∗ Populārzinātniskos rakstus
∗ Valodnieciskos darbus
∗ Ābeces 
∗ Reliģiskos darbus

Sarakstījis:



Ar savām 
ziņģēm 
Stenders gribēja 
izskaust vecās 
tautas 
dziesmas, ko 
viņš dēvēja par 
blēņu 
dziesmām.



∗ Vecais Stenders 18.gs. atvasinājis 
jaunus vārdus:

bauda, griba, oža u. c.
∗ Mūža pēdējos gadu desmitos Stenders 

sarakstīja arī dažus mazākus darbus 
latviešu, latīņu un vācu valodā.

∗ Vecais Stenders darbojies arī galmā 
Kopenhāgenā, kur viņš Dānijas- Norvēģijas 
karalim Frederikam V izgatavoja divus 
globusus, kas ir saglabājušies un atrodas 
Kopenhāgenā

∗ Stendera pasakās un stāstos ir „mācība”, 
kas kompozicionāli izdalīta sacerējuma 
beigās

Interesanti fakti



Stendera 
izgudrotās 
veļasmašīnas 
apraksts 
(Jelgava, 
1765).



Uz Vecā Stendera kapa guļ liela smaga Daugavas dolomīta 
kapakmens plāksne ar uzrakstu: “Sche aprakts G.F.Stenders 
LATWIS dzim 1714 mirr. 1796”.



Gotharda Frīdriha Stendera muzejs
Lašu pagastā (tagad Eglaines pagasts)



∗ Aleksandrs Johans 
Stenders ir Gotharda 
Frīdriha Stendera dēls

∗ Luterāņu teologs
∗ Apgaismotājs

Jaunais Stenders

A.J.Stendera 
grāmatas 
"Dziesmas, 
stāstu 
dziesmas, 
pasakas u.c." 
vāks



“Cik spēdams 
mācies grāmatu, tas 

prātus uzcilā, tas 
ved pie augstas 

gudrības un godu 
sataisa.”



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!
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