
VecaisStenders

Bildu ābice









Vecais Stenders

Bildu ābice





VecaisStenders

Bildu ābice

FideonLeelba -Liesma-
4577



Tekstus publicēšanai sagatavojis A. Apinis

Vāku zīmējis Ā, Lielais

(g) «Liesma», 1977

61001—17
_

S
МBOЦl l)—77

LI

St 338



Bildu-Ahbice.

Gohds mahtei, kas to mihļi darr,

Ko tehws dehl darbeem tā ne warr.

Jelgawa,

pee I. N. Sressenhagen 1787.



A ,1

Ahboli irr behrneem dahwati.

Kas pee grahmatahm irr muddigi.

B ш

Bittes seedōs meddu salassa:

Tā no grahmatahm nahk gudriba.

Z ze

Cihruls zehlees dzeed us debdesi:

Deewam dzeedaht tu ne peemirsti.



D dc

Debbes rahd bes galla leelumu!

Schē apbrihno Deewa gohdibu.

%

cE

Ehrsels waldams irr ar pahtagu:

Behrns, kas ne klaus, dabbu rihkstiņu.

G ga

Gailis dzeed, no meega mohdina:

Cellees, eij pee sawa darbiņa.



I je

Jehri rahmi, ahschi baddigi:

Labbi behrni irr saderrigi.

I
i

Ihrejs wald ar irkļu laiwiņu:

Wald ar prahtu sawu dzihwibu.

X ka

Kohka gohds pee augļeem pasihstams.

Un pee darbeem cilweks noskattams.



L cl

Lahcis siwehrs, tomehr warr isdihdiht:

Saimei kauns, kad ne warr ismahciht.

M cm

Maggons smird, lai selta-puķķe irr:

Wē! kad jauna meita maita irr.

R en

Nams un lauks, un darba-rohkas klaht.

Te warr dzihwoht un wehl mantu kraht.



O o

Ohzols tohp no ugguns isdillis.

Un no brandwihna dilst jauneklis.

P pe

Pils nesahtigu ne meerina:

Taisnam peeteek sawa sehtiņa.

R er

Rohze, ta irr jauka puķķite,

Ber wehl jaukak meita ztrahdneece.



stS

Ziņģes, dantschi irraid wehleti,

Kad tee deenas darbi nobeigti.

Sch sche

Zchihdi swehti sawu swehdeenu

Un apkaune dazchu kristitu

esS

Skudra krahj us zeemu barribu:

Pelnees, taupees tuusweccumu.



Sch Ģ

Schuhplis sahk, un kaps beidz dzihwibu:

Swehts, kas gahjis Deewa celliņu.

T te

Tihklis apkrahpj drohschus ziwtiņus:

Krohgs eewiļļ un pohzta dzehrejus.

v t!

Ugguus-grehks dazchdeen no pihpes nahk:

Tas irr kauns, kad knauķis smeeķeht sahk.



W we

Wista klugzt, kā saskreen cahlischi!!

Klausait weccakeem, juhs behrniņi.

tscheTsch

Tschurrihts lecc pee tehwa rohciņas,

Tas tam rahd tahs Deewa raddibas.



Tee māsi Bohkstabi

Mbzd c g g j

ШЕк
i k ķ l ļ m n

v o p r r s sch s s

sch tu w tsch.

Tee Preekfchneeki.

ABZDEGGJKĶ
LLMNNOPRRS
Sch S Ģch T U W Tsch.

Tee peezi ihfi Gkandineeki.

a c i o v.

Tee gaņi Ģļandineeki ar garrusihmi wirfu.

&ii o ū

Tee gķi Gkandineeki ar gaķeu sihmi fahnos.

ah eh ih oh uh.
Tee peezi Jummi.

cc ai ci au vi.

Tee Nefkaņņi.

bzdgjklmnprssch
t w tsch.

Tee sihmeti Nefkaņņi.

% I i Vt *? f fch.

Ta



ak

Ta Bohkstaweerefchana.

Nefkaņņis ar ihsu Skandineeku.

Ba be bi bobu

Za ze zi zo zu

Da dc di do ou

Ga ge gi go gu

Ga ģe ģi ģo Zu

Ja je ji jo ,v

Ka ke ki ko ku

Ka k ki ķo tu

La le li !o lv

La U ļi ļo ļu

Ma mc mi mo mv

Na ne ni no nu

Na ņe ņi ņo «v

Pa pe pi popu

Ra re ri ro ru

Na re ri ro ru

Sa se si so su

Scha fthe schi ftho schu

Ga ķi fo fu

Scha fche Ш Ш

Ta te ti to tu

Wa we wi wo wu

Tscha tsche tschi tscho tschu

Jhfajs Skandineeks ar Nefkaņņu.

cv ib od vb

az ez iz oz uz

a° cd ld od uo

ag eg ig og ug

aģ eģ ig oģ uģ

aj ej ij vj uj



a? ek ik ok uk

aķ eķ iķ ok uķ

a! cl il ol ul

aļ eļ iļ ot ul

am cm im om um

an en m on un

aņ eņ iņ oņ uņ

ap ep ip vp up

ar er ir or ur

ar er ir or m

as es is osus

asch esch isch osch usch
as es is osus

asch esch isch osch usch
at et it vt ut

aw ew iw ow uw

atsch etsch itsch otsch utsch.

Nesķaņņis ar lummi.

Bee bai bei bau bui

Zee zau dcc dai dci

Dau dvi gai gau ģau

lec jau kai kau kui

Kei ķau !ee lai !ei

Lau ļee ļai ļau mcc

Mai mci mau mvi nee

Nai nei nav ņai ņau

Pee pai pei pau pui

Rec rai rei rau rai

See sai fet sau schai

See fai fet Ы sut

Schee schai fchei fchau Ш

Tai fet tau rvee roat

Wei ttjoi wui tschee Mau.

Ga?-



Ģkandineeks ar Nefkaņņu.

Ahb ehb ihb ohb uho
Ahd ehd ihd ohb uho

Jhg ohg jhk ohl ahn
Ahp ahr ehr vhr uhs

Ahsch ohfch ahs ehs ihs.

lummis ar Nefkaņnu.

Aud aug auj auk eek

Eim aun air cer ais

Aus ees ausch aut eet.

Ģkandineeks starp dirvi Nefkaņņeem.

Bar ber bir bur zir
Dar gar Zer jer jur
Kar tic kur loc tur

Mar ner ņir por rur

Sar scher schur fir fchur
Tar war wer wir tschur
Bahr dehr ķihr johr muhr

Sahr schr zaur fchaur wair

Baf des ģis sis gus
Kas ķef las ļas ļus

Mas nes ņas ņus rus

Sas sis sus sis sus

Schas schus schas schis schus

Tas wis zas zis tschus
Buhs baus dais bees dohs
Gais juhs kaus lihs iaus

Mais puis rees ?aus sauf

Schuhs schuhs schohs teef tais
Bas bes bis kas fef

Las lis mas mis wis

Bahs gahs nchs nees wihs
Kasch



Kafch masch schusch bahsch gahsch
Dasch mefch gaifch kufch puifch
Bal dil je! ģil gul
Kal ķil mol nel lul
Pel sal schul fal fchut
Tal wel wit zil tfchil
Katl mlhl wehl kaul faul
Saļ fe* kuļ gef mihļ
Kad tad mcd wid bud
Rahd baud ņaud seed gaid
Bag wag schag feg tschig
Neģ kak fak tschak tschuk
Bohk fahk ļeeķ lihk lauk
Baķ ķaķ ķiķ saķ puk
Kam tam fchirn ņem tscbum
Teem tahm tohm mehm ruhm
Man gan ģun jun fen

Jahn sehn leen rohn ļaun

Beņ piņ ķiņ kuņ fuņ

Tap rup lahp laip taup
Bet mut raht feht feet
Kait fait raut ļaut fuit

Tew few naw diw faw

Maz tez ziz ly lehz
Katsch matsch tvutsch tschutsch
Tschap tschauk tschuhk.

Diroi (brihscham ir trihs) Nefkaņņi preekfch Ģkandineeka.

Bra bre bri bro bru

Bree brei brai brau brui

Dra dri dru drau drei

Gra gri gree grai grau

Kro kru krei krai krau

Pra pre prec prei prau
Tri



tro tre tree mi

Ша fkau Ы fko ffui
Sla flee fli flo flau
Sma fmee fmei fmai fmui
Sne fnee fni fnu fnau
Spa spe fpi fpo fpai
SM sti ftu ftai ftei
Srva fwe frvee fwei fwai
Swa swe swee srvei swai
Skre fkrei fkrai fkro fkru
Spra fpree fpri fpro fprau
Stri stre siro strei strau

Schķe fchki fchķo fchķu fchķau
Schla fchno fchņa fchņu fchņau

Schļa schņau dscha dschu dschau

Bla dle bļee bļi blu

Gla glee glo glu glau

Kla klee klo klai klau

Pla ple pli plei plau

Bļa bw bļu bļau

Kļa fhi klau pļa pļau

Gni gnau kna kno knau

Gņe kņa kņo kņu

Kwa kwe kwee kwi

Dwa dwch dwee drvih.

Tamehr eet ta Vohkstaweerefchana.

GrulMki mahrdi,

kur Skandineeks siarp dauds Nefkaņņeem scahw.

Mans mums jums taws wmsch

Aauns jauks leels namS ļauns

Suns pems feers fahls lchpS
Gars



Ģars gohds tehws dchls roihrs
Kungs- Deems wahrds prahts spehks
Brahl snohts draugs kalps ķrohgs
Melns pliks kails traks sroehrs
Pohsts brangs smagS mihksts skaists
Sirds kruhts gruhts fmeests fmehts
Beids beigs beigt beigts zehrms
Pirkt pirkts pirts pirksts spirgts
Grib grahb grahbt grahbts graust

Ztrst krahkt kraut trihs fimts

Drahst greest graust krist krusts

Grauds truhds prauls karsch zeisch
Truhks truhkst trauks trenz trenkt

Preeksch braukt krahkt krauksch ķrantsch
Stabs streb strehbr fprugt spraust
Skumt fmelt smags slahpst flihgst
Kweekt twihkt froars swins smeiks

Glahbj glahbt glahbts pļahpt kņahpt
Smaigs ftvirgs dsihws dschuhst schmings

Schļahgs Mukt schņaugt schņaukt

Ģkelt schķļrt schņahkt fchmaugs

Tscheebt tschuhkst tschaukst tschirkst

Gudrs jautrs weegls tschakls smuidrs

Lepns stingrs tschetr kakls kraukls.
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«BILDU ĀBICES» TEKSTI

JAUNAJĀ ORTOGRĀFIJĀ

BILDU ABICE

Gods mātei, kas to mīļi darr
,

Ko tēvs dēļ darbiem tā nevar.

Jelgava,

pie J. V. Stefenhāgen. 1787.
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A ā

Āboli ir bērniem dāvāti,

Kas pie grāmatām ir mudīgi.

B bē

Bites ziedos medu salasa:

Tā no grāmatām nāk gudrība.

C cē

Cīruls cēlies dzied uz debesi;

Dievam dziedāt tu nepiemirsti!

D dē

Debess rād' bez gala lielumu!

Šē apbrīno dieva godību!

E ē

Ērzels valdāms ir ar pātagu;

Bērns, kas neklaus', dabū rīkstiņu

G gā

Gailis dzied, no miega modina:

Celies, eij pie sava darbiņa!

J jē

Jēri rāmi, āži badīgi;

Labi bērni ir saderīgi.
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I ī

īrējs vaid' ar irkļu laiviņu;

Vaid' ar prātu savu dzīvību!

X kā

Koka gods pie augļiem pazīstams,
Un pie darbiem cilvēks noskatāms.

L cl

Lācis zvērs, tomēr var izdīdīt;

Saimei kauns, kad nevar izmācīt.

M cm

Magons smird, lai zelta puķe ir;

Vē! kad jauna meita maita ir.

N en

Nams un lauks, un darba rokas klāt,

Tē var dzīvot un vēl mantukrāt.

O o

Ozols top no uguns izdilis,

Un no brandvīna dilst jauneklis.

P pē

Pils nesātīgu nemierina;

Taisnam pietiek sava sētiņa.
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R ег

Roze, tā ir jauka puķīte,

Bet vēl jaukāk' meita strādniece.

Z zē

Ziņģes, danči iraid vēlēti,

Kad tie dienasdarbi nobeigti.

Ž žē

Žīdi svētī savu svētdienu

Un apkaunē dažu kristītu.

S es

Skudra krāj uz ziemu barību;

Pelnies, taupies tu uz vecumu!

Š es

Šūplis sāk un kaps beidz dzīvību;

Svēts, kas gājis dieva celiņu.

T tē

Tīklis apkrāpj drošus zivtiņus;

Krogs ieviļ un posta dzērējus.

U ū

Ugunsgrēks daždien no pīpes nāk;

Tas ir kauns, kad knauķis smieķēt sāk.



V vē

Vista klugst, kā saskrien cālīši!

Klausait vecākiem, jūs, bērniņi!

C čē

Čurīts lec pie tēva rociņas,

Tas tam rād' tās dieva radības,
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Tie mazi bokstabi

a b z(-c) d c g ģ j

ikķl ļ m n

q o p r r f(-z) fch(-ž) £{-s) s (-s)

ich(-š) tu w(-v) tfch(-č)

Tie priekšnieki

A B Z(-C) D E G Ģ I(-I vai J) X Ķ

LĻMNŅOPR Ķ S(-Z)

Sch(-2) 3(-S) 2ch(-Š) T U W(-V) Tfch(-C)

Tie pieci isi skandinieki

aci o v

Tie gari skandinieki ar garu zīmi virsu

ā(-a) ē(-ē) i(-ī) 6(-o) ū(-ū)

Tie gari skandinieki ar garu zīmi sānos

ah(-ā) eh(-ē) ih(-ī) oh(-o) uh(-ū)



Tie pieci jumi

ee(-ie) ai ci au vi

Tie neskani

b z(-c) d g j k 1 m n p r f(-z) fch(-ž)

t w(-v) tlch(-č)

Tie zīmēti neskaņi

ģ ķ ļ ņ Г M'S) fch(-š)
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Aleksejs Apīnis

VAI ĀBECEVIEN?

Būt noderīgam — šis princips bija kļuvis par

vienu no galvenajiem to inteliģences pārstāvju

darbībā, kuri pirms diviem gadsimtiem ap-

gaismības laikmetā, vai nu paši apzinādamies

vai ne, pieslējās t. s. racionālisma idejām.

18. gadsimtā Baltijā lielum lielākā racionālistu

daļa bija vācu mācītāji, tāpēc pret pašu galveno

tā laika ļaunumu — dzimtniecisko ekspluatā-

ciju — viņi neuzstājās. Bet šie racionālisti atzina,

ka uzlabot latviešu zemnieka dzīvi un darīt viņu

laimīgu iespējams, ja viņam sniedz zināšanas,

māca appasaules izpratni, saprātīgu izturēšanās

veidu (apgaismības centrālā ideja — ikvienam

cilvēkam ir tiesības uz laimi, pie tam šepat

zemes virsū, negaidot pēc nāves «nokļūšanu

debesu valstībā»). Izveidojās īpašs mācītāja —

literāta tips, kas ar apbrīnojamu darbīgumu (un

tikpat apbrīnojamu pašapziņu) sacerēja grāmatu

pēc grāmatas — dzimtzemniekiem. Tā 18. gs.

80. gados bija vērojams īsts uzplaukums latviešu

grāmatniecībā.
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Viens no redzamākajiem racionālistiem dar-

bojās Kurzemes hercogistē. Tas bija VecaisSten-

ders — Sēlpils un Sunākstes mācītājs Gothards

Fridrihs Stenders (1714—1796), spējīgs, daudz-

pusīgs cilvēks, kas samērā labi pazina arī sava

laikmeta eksaktās zinātnes, pats mēģināja tajās

darboties, saistījās pat ar Pēterburgas Zinātņu

akadēmiju. ZemniekiemVecais Stenders rakstīja

līdz pat rosīgā mūža pēdējam gadu desmitam un

īsteni ir dibinātājs laicīgajai ziniskajai un daiļ-

literatūrai latviešu valodā. Viņa grāmatās krus-

tojas un savijas gan mācītāja kunga šķiriskā

aprobežotība, gan zinātnieka urdošā tieksme pēc

patiesības, gan dziņa attīstīt lasītāja personību,

palīdzot tai atrast pareizo rīcību pasaules «ēkā»,

ieskatīties sevī, loģiski spriest.

«Un mācies labprāt grāmatas

Tās vedīs tev' uz laimības,»

izsaucas Stenders. Bet, lai grāmatas padarītu

vienkāršajiem cilvēkiem pieejamākas, viņš iz-

strādāja jaunus lasītmācīšanas paņēmienus un

tos ietvēra divās ābecēs — «Jauna ABC un lasī-

šanas mācība» (1782) un «Bildu ābice» (1787).
Ābecēs latviešu bērni un pieaugušie bija to-

brīd lauzījušies jau apmēram simt gadu. Tās

visas paredzēja apmācību pēc senu senās, patie-
sībā visgrūtākās metodes — sākot ar burtu (to-

reiz teica — «bokstābu») nosaukumu iegaumē-

šanu, bet nepaskaidrojot, ka, piemēram, burts ar
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nosaukumu «enne» nozīmē tikai skaņu «n». Tad

bērnam «jāboksterē» — jāburto bezjēdzīgas

burtu kombinācijas (zilbes) un pēc tam jālasa

katehisma gabali. «Tas skolmeisteris liek viņam

to desmit reiz bokstavierēt. Tas bērns to dara,

kamēr tas jau ausīm un prātam riebj — Un,

kad citi tādi grūti vārdi vairāk ronās, tad kūleni

uz kūleņiem nāk un tā skola top par bendes-

namu,» raksta Stenders «Jaunā ABC».

Šādas t. s. burtošanas ābeces arī citās zemēs

tolaik vēl bija galvenais pirmmācības līdzek-

lis. Bet pasaulē jau pamazām veidojās atziņa, ka

tautas pirmizglītības mērķis nevar būt tikai da-

lība baznīcas ceremonijās, ka saimnieciski rosī-

gajā jaunlaiku sabiedrībā nepieciešams, lai tās

locekļiem būtu vismaz noteikts reālu, dzīvē va-

jadzīgu zināšanu minimums, ka šai nolūkā jāat-
rod ari labākas lasītmācīšanas metodes. Uzlabo-

jumi Stendera ābecēs sakņojas vairākos laik-

meta pedagoģiskās domas strāvojumos.

Pirmkārt — Stenders abos izdevumos māca

šņāceņu burtkopas, piemēram, sch (-š), tsch (-č),

izsaukt ne pa atsevišķiem burtiem, bet kā vienu

skaņu, māca nenosaukt burtu h, jo tas apzīmē

tikai iepriekšējā patskaņa garumu. Sīkums? Nē,

tā ir atkāpšanās no visvarenā burtošanas prin-

cipa toreiz vēl ļoti maz pazīstamās skaņošanas

metodes virzienā. Uzmanīgs lasītājs ievēros arī,

ka Stenders «boksterēšanai» domātās zilbes tuvi-

nājis reālajai valodaiun sistemātiskāk izkārtojis.
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Otrkārt — katehisma standartteksta vietā Sten-

ders pirmajai lasīšanai sniedz pamācības par

dzīves reālijām, tā iedzīvinādams sava laika-

biedra — ievērojamā Vācijas progresīvā peda-

goga F. E. Rohova principu. Agrākās ābeces

orientējās uz mehānisku iekalšanu, Stenders

(racionālists!) — uz apmācāmā saprātu. Trešais

jauninājums «Bildu ābicē» — attēli līdz ar mne-

motehniskajiem pantiņiem, pie tam pirms burtu

mācības. (Acīmredzot pantiņu mātei vajadzēja

nolasīt bērnam priekšā, attēls turpretim bija

domāts pašam bērnam.) Te jau ir uztverta

J. A. Komenska ideja — appasaule jāpietuvina

bērnam, un šai ziņā vislabāk var palīdzēt attēls.

Dižais čehs, jaunlaiku pedagoģijas pamatlicējs,

to izteica 17. gadsimtā, to atzina arī viņa seko-

tāji 18. gadsimtā — ganVācijas t. s. filantropisti,

gan Krievijas skolu reformētājs F. Jankovičs dc

Mirijevo. «Bildu ābicē» zīmējumi, kur redzami

priekšmeti, kam nosaukums sākas ar iegaumē-

jamo burtu, ir galvenais, pārējais reducēts līdz

minimumam. Tas ir spējš izrāviens no latviešu

ābecēs tolaik parastajām shēmām, pat no paša

Stendera «Jaunās ABC» uzbūves principiem.

Varbūt eksperiments? Lai nu kā, drosmīgs pro-

gresīvs solis (Vācijā, piemēram, šāda metode

lauza ceļu plašumā tikai 19. gs. sākumā). Tiesa,

Stenders nemāca rakstīt. Vidzemē K. Harders,

nevērodams, ka zemnieku rakstītprasme muiž-

niekiem likās bīstama, 1785. gadā savā ābecē
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bija ievietojis «tos rakstāmus bokstābus». Acīm-

redzot Stenders tik «neapdomīgs» nebija. 1

No «Bildu ābices» titullapas pantiņa izlobāms,

ka grāmatiņa paredzēta pirmām kārtām bērnu

mājmācībai. Vecā Stendera dēlam A. J. Stende-

ram bija pilnīgs pamats kādā dzejolītī rakstīt:

«Ka reti skolas Kurzeme
...

»

(«Jauna gada vēlēšanas», Jelgavā, 1793.) Tieši

18. gs. 80. un 90. gados Kurzemē uzradās atse-

višķu labdaru dibinātas pirmās skolas zemnie-

kiem. Dažviet bērnus mācīja lasīt un baznīcas

dziesmas dziedāt kāds baznīcas ķesteris, citur —

pa pusei pārvācojies latvietis. Galvenā zemnieku

izglītošanas forma tomēr būs bijusi mājmācība

vecāku vadībā. Pēc gadiem trīsdesmit Kurzemē

kompetenti vērotāji lasītpratēju skaitu latviešu

vidū vērtēja uz nepilnu trešdaļu. Tas nebija maz

salīdzinājumā ar citām zemēm, tomēr apmēram
divreiz mazāk nekā Vidzemē, kur jau izsenis

zemnieku pirmizglītība bija obligāta.
Rodas jautājums —vai tādos apstākļos «Bildu

ābice» bija pirmā grāmata mūžā daudziem bēr-

niem? Ābece kā īpašs iespieddarba tips latvie-

šiem jau bija plaši pazīstama —

par to liecina

pati tautas mutē fonētiski pārveidotā forma

«ābice», kas Stendera darbos varēja iekļūt tikai

1 Jauninājumsir ari Stendera burtu mācības terminolo-

ģija — «priekšnieks» (-lielais burts), «skandinieks» (-patska-

nis), «jumis» (-divskanis), «neskanis» (-līdzskanis).
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tad, ja bija stabili nostiprinājusies valodā. Taču

«Bildu ābice» salīdzinājumā ar tā laika citām lat-

viešu grāmatām bija īsts luksusizdevums — tā

maksāja sešus vērdiņus, t. i., piecreiz dārgāk par

parastajām ābecēm, tikpat, cik sešreiz biezākā

M. Stobes «Veselības grāmatiņa», bet zemnie-

kam katrs vērdiņš bija atkal un atkal jāapgroza

pirkstos, iekams izdot. Tomēr pāris apsvērumu

liek domāt, ka par ābeces «bildēm» brīnījās un

priecājās dažā labā lauku sētā. Jelgavas grāmat-

iespiedējs J. F. Stefenhāgens — pēc dabas īsts

biznesmenis — nekad neriskēja izdot grāmatas,

par kuru labonoietu nebija iepriekš pārliecināts.

Saglabājies arī kāds 1819. gada dokuments, kur

redzams, ka spiestuves noliktavā tobrīd bija

1110 «Bildu ābices» eksemplāru, no kuriem drī-

zumā pārdoti 500. Acīmredzot tā bija daļa atkār-

tota metiena, kādus Stefenhāgens labprāt prakti-

zēja, bet, cik tādu metienu «Bildu ābicei» bijis

šajā trīsdesmit divu gadu starplaikā, pašreiz nav

pasakāms. Var spriest arī, ka šī tirāža nebija ma-

zāka par citu paplašam patēriņam domātu grā-

matu metieniem (1790. gadā, piemēram, Stendera

«Ziņģu lustes», tāpat «Maza Bībele» atkārtoti

iespiestas 1500 eksemplāros, kamēr grāmatas

vācu valodā — 200—500eksemplāros). Tirdznie-

cībā, kā liecina kāds cits Stefenhāgena doku-

ments, «Bildu ābice» bija vēl 19. gs. 30. gadu

beigās. Tomēr parastās standartābeces bija un

palika daudz izplatītākas par Stendera darbu.
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«Bildu ābice» bija «greznumlieta» tālaika vidē

gan ar saviem attēliem, gan ar parakstiem zem

tiem. Šīs dzejas rindas jau pieder ne tikai peda-

goģijai, bet arī literatūrai. Tas ir raksturīgais

Vecā Stendera pants — tikpat kā bez lāpāmvār-

diņiem, blīvi noslogots ar informāciju, ener-

ģisks, reljefs, tuvs aforismam. Paralēlēs ar

abstraktajām pamācībām izmantotās ikdienas

detaļas, kas plašāk attīstītas zīmējumos, dzīves

gudrību zemnieciskā, vietām pat drastiskā pie-

skaņa nes mums īsto «laikmeta smaršu».

Dievbijībai «Bildu ābicē» ne tuvu nav tik

liela vieta, kādu varētu gaidīt tā laika mācību

līdzeklī, turklāt mācītāja darbā (atcerēsimies, ka

pat Vācijā pirmā laicīga satura ābece tika izstrā-

dāta tikai piecus līdz desmit gadus pirms Sten-

dera izdevuma). Autora pagrieziens no katehisma

abstrakcijām uz «dieva radības» apbrīnošanu

patiesībā nozīmē pievēršanos cilvēka reālajai

appasaulei un jūsmu par to.1
Klaji pamācīgais

tonis un paklausības padomi līdz pat «rīksti-

ņai» (pie burtiem E, L, V) ir parastais 18. gad-

simta beigu didaktiku, piemēram, F. E. Rohova,

1 Re pēdējā burta Č atkārtota ideja, ko Stenders izman-

tojis jau savas «Augstas gudrības grāmatas» titullapas attēlā

(1776), tā smelta acīmredzot J. A. Komenska slavenās grāma-

tas «Orbis sensualium pictus» («Jutekļu pasaule attēlos», pil-

nīgākais izdevums 1685. g.) ievadzīmējumā. «Čuris» 18. gs.

latviešu valodā nozīmēja sulainēnu, pakalpiņu, izsūtāmo,

reizēm vienkārši zēnu.
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paņēmiens, no viņiem mantota arī viena otra pa-

sekla vispārīga sentence (pie J, S, Š).
«Bildu ābicē» ieskicētais ideāltips dzīvi «vaid'

ar prātu», viņa vērtību orientācijas stūrakmens

ir citiem un pašam derīgs darbs. To papildina no

Vācijas pedagogu grāmatām pārceļojušais pieti-

cības motīvs (pie P), bet toreizējos Latvijas ap-

stākļos «pils» un «sētiņas» pretstatījums gan

ieguva jaunu skanējumu — tas nozīmēja autora

padomu zemniekam samierināties ar dzimtnie-

cisko iekārtu. Simpātiski, ka Stenders nebūt ne-

grib zemnieku redzēt kā askētu (kaut ar piebildi

«Kad tie dienas darbi nobeigti»). Divreizējo uz-

brukumu brandvīnam (pie O un T) nevajadzētu

novērtēt pārāk zemu — toreiz Latvijā degvīna

dedzināšanas un kroģēšanas tiesība bija tikai

muižniekiem, atturības sludināšana viņiem «ķē-

rās kabatā», un ir zināms ne viens vien gadī-

jums, kad muižnieciskā administrācija ar varu

apturēja pretalkoholisma propagandu latviešu

grāmatās. Diez ko patīkams kungiem nevarēja

būt arī Stendera skubinājums zemniekam

«mantu krāt». Rezumējot — «Bildu ābicē» iezī-

mētā vērtību sistēma vērsta uz zemnieka saprā-

tīgās aktivitātes celšanu. Un tā ir racionālisma —

topošās buržuāziskās sabiedrības priekšvēstneša

progresīvākā puse.

Nevar būt nejaušība, ka trijos pirmajos panti-

ņos (titullapā, pie A un B), kas saistīti vienotā

kāpjošā domā, Stenders cildina grāmatu. Kā



liecina citi Stendera darbi, viņš atšķirībā no

daudziem savas kārtas biedriem uzskatīja, ka

zemniekiem ir tiesības uz neierobežotāmzināša-

nām. Stenders ticēja latviešu dzimtcilvēku garī-

gajām spējām. Ne jau velti «Augstas gudrības

grāmatā» kā nodaļu viņš bija ievietojis pirmo

filozofisko traktātu latviešu valodā.

Kopumā «Bildu ābice» vērīgam lasītājam ir

kaut miniatūrs, tomēr autentisks izziņas mate-

riāls par mūsu priekšteču ikdienas un garīgās

dzīves detaļām.

Distance starp 18. gadsimta nogali un 20. gad-

simta nogali liek mūsdienu cilvēkam par dažu

ko Stendera darbiņā pasmaidīt. Tomēr palie-

kama vērtība irStendera mazliet naivais, bet ļoti

īstais prieks būt citiem noderīgam, kas lauztin

laužas no visas «Bildu ābices». Lai tas arī mūsu

lasītājam sagādā prieku!
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Valdis Villerušs

LAIKMETADOKUMENTS

Lai reljefāk iezīmētu GothardaFridriha Sten-

dera «Bildu ābices» ilustrāciju vietu latviešu

grāmatu grafikā, nepieciešams nedaudz pakavē-

ties pie šī grafikas veida agrīnā attīstības posma

vispārīgajām tendencēm.

Pirmā zināmā ar attēliem rotātā latviešu grā-

mata dienas gaismu ierauga 16. gs. beigās. Tas

ir 1586. gadā Kēnigsbergā iespiestais M. Lutera

katehisms «Enchiridion». 17. gs. sākumā dažu

gadu desmitu laikā Rīgā tiek nodrukāti vairāki

bagātīgi ilustrēti reliģiska satura darbi. Ar

šādu samērā plašu vērienu sākas garīgās lite-

ratūras ilustrēšanas tradīcija, kas ir noteicošā

latviešu grāmatu grafikā turpmākajos divsimt

gados.

Visas senākās ilustrāciju klišejas ir izgatavo-

tas kokgriezuma tehnikā. To autori un izgatavo-

šanas vietas nav zināmi. Domājams, ka Latvijā

tās ievestas no Rietumeiropas (Vācijas vai citām



38

zemēm). 1 Vietējo speciālistu pakalpojumus lat-

viešu grāmatu ilustrēšanā tipogrāfijas izmanto

mazsvarīgiem uzdevumiem.Viņu darbības ampli-

tūda ir no klišeju defektu labojumiem līdz nolie-

totu attēlu iespiedformu jauniem atdarināju-
miem vai pārfrazējumiem. Dažas lielākās ilus-

trāciju garnitūras kļūst par standarta rotājumu
daudziem atkārtotiem izdevumiem, un reizēm

tās tiek lietotas pat atšķirīga satura grāmatās.

Tikai 18. gs. vidū vietējo mākslinieku radošā

darbība sāk iegūt lielāku lomu latviešu grāmatu

grafikā.

Šķietamā nevērība pret ilustrācijas un teksta

satura saskaņu izskaidrojama samērā viegli. Tra-

dicionālajās baznīcas grāmatās lietoto attēlu uz-

devums nav vizuāli precīzi dublēt vai papildināt

teksta informāciju. To galvenā funkcija ir mak-

simāli saintriģēt lasītāju, padarīt to emocionāli

jūtīgāku pret grāmatā fiksētajām idejām, līdz ar

to palielinot literārā darba ideoloģisko iedar-

bību. 18. gs. Vidzemes dziesmu grāmatās sasto-

pamo ilustrāciju mistiskās kompozīcijas šādā

situācijā ir aktivizējošs faktors.

Minētajā laika posmā laicīga satura grāmatas

drukā reti. Epizodiski vienā otrā kalendārā vai

ābecē parādās pa attēlam, tomēr šis fakts nav

kvalificējams par kaut cik tipisku parādību.

1
Latvijā tajā laikā nav ne atsevišķu darbnīcu, ne speciā-

listu, kas pēc grāmatu izdevēju pasūtījuma varētu izgatavot

ilustrācijas un to klišejas liela apjoma iespieddarbiem.
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Tāds ir vēsturiskais fons Gotharda Fridriha

Stendera darbībai latviešu grāmatu grafikā.
Būdams enciklopēdiski izglītots, ar plašu inte-

rešu loku, Stenders jaunībā apguvis arī zināmas

iemaņas un prasmes zīmēšanā. Viņa draugs un

biogrāfs J. Carnevskis 1805. gadā raksta, ka

mākslā Stenders nekad neesot baudījis izglītību,
bet mācījies patstāvīgi un zīmēšanābūtu varējis

uzrādīt ne sliktākus rezultātus kā kaligrāfijā. 1

legūtās zināšanas Stenders izmanto, aktīvi līdz-

darbojoties savu grāmatu mākslinieciskā iekār-

tojuma veidošanā. Tā nav nejaušība, bet mērķ-

tiecīga rīcība. Ilustrācija Stenderam ir literārā

darba loģisks papildinājums, kura uzdevums ir

paplašināt informāciju, padarot grāmatas sa-

turu saprotamāku un vieglāk akceptējamu; tā ir

līdzeklis tiešai racionālistu ideju popularizēša-

nai. Atziņu, ka ilustrācija var nest ne tikai emo-

cionālu, bet arī zinisku slodzi, Stenders cenšas

konsekventi realizēt. Pat dziesmu grāmatas
2

ilustrācijas viņš mēģināja pacelt līdz sava laika

1 Czarnewsky J. Stenders Leben, nebst Anmerkungen

und Beilagen. Mitau, 1805, S. 54.

Par to, ka Stenders ir samērā veikls zīmētājs, liecina arī

daži mums zināmie viņa zīmējumi.
2 Runa ir par Kurzemes dziesmu grāmatas 1754. g. izde-

vumu. Tas ir viens no pirmajiem Stendera darbiem grāmatu

grafikā. Nav zināms, cik liela ir viņa līdzdalība ilustrāciju

izgatavošanā. Grāmatas priekšvārdā rakstīts: «Šis pats go-

dīgs mācītājs {G. F. Stenders] ir arīdzan tās bildes, kas pie

šīs dziesmu grāmatas redzamas, sataisījis.»
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zinātnes atziņu līmenim, piemēram, sniedzot iz-

ziņu par Visuma uzbūvi un dabas parādībām.

Minētais uzskatāmi rāda, cik uzmanīgs Sten-

ders ir pret lasītāju un ar kādu rūpību viņš ga-

tavo ceļu saviem literārajiem sacerējumiem līdz

latviešu zemniekam. Kaut kas tāds latviešu grā-

matniecībā līdz tam vēl nav bijis.

Stendera nozīmīgākais darbs grāmatu grafikā

ir ilustrācijas «Bildu ābicei». Tā ir pirmā māksli-

nieciski vērienīgi iekārtotā latviešu laicīgā sa-

tura grāmata.

Literatūrā bieži sastopams kļūdains apgalvo-

jums, ka attēlus «Bildu ābicei» zīmējis un kokā

griezis pats Vecais Stenders. Tas, ka viņš sace-

rējis šīs kompozīcijas, ir fakts, ko iepriekš minē-

tajā darbā apstiprina J. Čarnevskis. Aplams ir

apgalvojums, ka tās ir grieztas kokā. «Bildu ābi-

ces» ilustrācijas neapšaubāmi ir darinātas asē-

juma tehnikā. Bez tam no Čarnevska rakstītā iz-

riet (citu autentisku ziņu trūkst), ķa to tehniskais

izpildītājs nav Stenders.1 Tas ir ticami, jo tajā

laikā parasti zīmēšana un gravēšana tiek dalīta

starp mākslinieku un gravieri.

«Bildu ābici» Stenders rada mūža nogalē, un

var droši teikt, ka mazā, tam laikam greznā grā-

matiņa, kas vainago visu viņa daiļradi, ir lielas

pieredzes, zināšanu un rūpīga darba rezultāts.

1 J. Čarnevskis raksta: «... viņš tur atrodamos attēlus,

kas slikti iegravēti, ir pats zīmējis.»
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Jau 70. gados Stenders izdod divas grāmatas1,
kam titullapās ievietotie attēli it kā ievada

«Bildu ābices» ilustrāciju tēmu. Šiem darbiem ir

radniecīgs kompozicionālais un tehniskais trak-

tējums, kā arī satura naivi didaktiskais raksturs.

«Bildu ābice» greznota divdesmit četriem ne-

liela formāta (apmēram 3,5X5,5 cm) attēliem.

Tie no kopīgas klišejas nodrukāti uz papīra
2
, pēc

tam izgriezti un kā ielīmes ievietoti grāmatā:

viens attēls titullapā, divdesmit trīs tekstā pa

vienam pret katru mācāmo burtu un tam atbil-

stošo pantiņu. Vismaz daļai ābeces eksemplāru

ilustrācijas bijušas kolorētas ar akvareļkrāsu

(tas ir raksturīgi 18. gs. grafikai).

Mūsu dienās ābece bez ilustrācijām nav

iedomājama. Bērniem parasti visattīstītākā ir vi-

zuālā uztvere. Attēli grāmatā atvieglina mācā-

mās vielas apguvi un paplašina vizuālo informā-

ciju. Šāds metodiskais paņēmiens sevišķi node-

rīgs lasīt mācīšanas periodā.

Stendera «Bildu ābices» efektivitāti kāpina

latviešu bērniem tuvas vides, notikumu un dar-

bības attēlojums. Šī tēma vijas cauri visai

1 1776. gadā izdotās «Augstas gudrības grāmata» un «Tās

kristīgas mācības grāmata». Domājams, ka tajās ievietoto at-

tēlu iniciators ir Stenders.

2 V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā unLatvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā glabājas ābe-

ces eksemplāri, kuros ilustrācijas vēl atrodas uz kopējas

lapas.
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grāmatiņai un ir galvenā Stendera sarunā ar la-

sītāju —vienkāršu zemnieka bērnu, pret kuru au-

tors jūt simpātijas. Ja reliģisko grāmatu ilustrā-

cijās parasti skatāmi nepazīstami cilvēki un fan-

tastiskas būtnes nereālos. apstākļos (tas blakus

emocionālajai iedarbībai rada arī zināmu psiho-

loģisku barjeru), tad «Bildu ābicē» latviešu bēr-

niem pirmo reizi dota iespēja attēlos redzēt pa-

šiem sevi gluži ikdienišķās situācijās. Tam jāceļ

mazā lasītāja pašvērtības sajūta un jāstimulē

kāre pēc zināšanām. Lielāka emocionāla efekta

sasniegšanu kavē aizgūtā zīmēšanas maniere.

Katrs attēls ilustrē pantiņu, kas sakas ar mā-

cāmo burtu.

Salīdzinot «Bildu ābices» ilustrācijas ar pārējo

no 18. gs. mantojumā saņemto ikonogrāfisko ma-

teriālu par latviešu zemnieku dzīvi 1, jāsecina, ka

tās organiski iekļaujas kopējā ainā. Zīmēšanas

un komponēšanas manierē Stenders jūtami

pakļaujas sava laika vispārējai gaumei (līdzība

zīmējumiem 18. gs. enciklopēdijās un mācību

grāmatās), neatsakoties, iespējams, pat no pār-

frāzējumiem. Tomēr detaļās (zemnieka sētas ēku

silueti, būvju konstrukcijas, sadzīves priekšmeti,

apģērbi) viņš respektē lokālās īpatnības. Līdzī-

gas muižas ēkas un baznīcas Stenders taču

1 J. K. Broces un J. K. Barnikela zīmējumi, ilustrācijas

A. V. Hūpeļa grāmatas «Topographische Nachrichten von

Lief- und Ehstland» 2. sējumā v. c.
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varēja novērot Kurzemē. Tātad «Bildu ābices»

attēli ir papildinājums ne visai plašajam vizuālo

dokumentuklāstam par 18. gs. dzīvi Latvijā.

Par Stendera zīmējumu sākotnējo kvalitāti ir

grūti spriest, jo mēs tos redzam tehniskā izpildī-

tāja traktējumā. Kodinājums platē ir neprecīzs,

tehniski primitīvs un paviršs, taču oriģināli,

iespējams, bija labāki. Daudzās zīmējumu nepil-
nības bagātīgi kompensē autora jūtīgā attieksme

pret attēlojamo objektu. Ābeces ilustrāciju rusti-

kālais raksturs salīdzinājumā kaut vai ar paša
Stendera 70. gadu grāmatu attēliem, kas iespie-
šanai sagatavoti Vācijā

1, vedina domāt par

klišeju vietēju izcelsmi. Grāmatas kompozicio-

nālā uzbūve, izņemot ilustrācijas, un salikums

(fraktūras burtu garnitūra) ne ar ko neatšķiras

no citiem Stefenhāgena tipogrāfijas latviešu

iespieddarbiem.
«Bildu ābices» iznākšana 1787. gadā uzskatā-

ma par īsteno sākumu latviešu laicīgo grāmatu

grafikai, kuras dibinātājs tad ir Gothards Frid-

rihs Stenders. Viņa aktīvā darbība šajā mākslā ir

mūsu agrīnās grāmatniecības unikāla parādība,

kas plašāku atbalsi nerod vēl ilgi pēc izcilā

1
«Augstas gudrības grāmatas» un «Tās kristīgas mācī-

bas grāmatas» ilustrācijas signētas «G. G. Endner dcl. et

sculp.» (G. G. Endners zīmējis un grebis). Gustavs Georgs

Endners (1754—1824) darbojas Leipcigā. Zīmīgi, ka viņš

1796. un 1800. gadā gatavo populārās gravīras G. Merķeļa

«Latviešu» pirmajiem vācu izdevumiem.



racionālista nāves. Latviešu grāmatu izdevēju

aktivitāte laicīgās literatūras ilustrēšanā sākas

19. gs. otrajā pusē.

«Bildu ābicē» nav jāmeklē izcilas mākslinie-

ciskas vērtības. Mūsdienu lasītāju saista šīs

mazās grāmatiņas lielā kultūrvēsturiskā nozīme.

Stendera stāstījuma sirsnīgā naivitāte un tai pašā

laikā lielā nopietnība palīdz skaidrāk izjust tos

lielos kontrastus, kas šķir mūs no 18. gadsimta

un tā šķietami rāmā laika tecējuma. Šī grāma-

tiņa ļauj mums skatīt sen aizgājušu dienu ainas

tāda cilvēka acīm, kas uz latviešu zemnieku no-

raugās nevis ar nicināšanu un augstprātību vai

nevērīgi tam paiet garām, bet gan tuvojas, lai

mēģinātu uzsākt sarunu kā līdzīgs ar līdzīgu.

Šeit meklējams sākums skaistai latviešu grā-

matniecības tradīcijai radīt mākslinieciski augst-

vērtīgas un interesanti iekārtotas pirmmācības

grāmatas.
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