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Baumaņu Kārlis  
 Pirmais latviešu komponists - mūzikas 

folkloristiskās domas rosinātājs un dziesmu 
apdarinātājs, jaunlatviešu sabiedriskais 
darbinieks.  

 Ar divcēlienu lugu "No tumsas caur dūmiem pie 
gaismas" un vairāku dziesmu vārdiem, kā arī ar 
līdzdalību reakcijas atmaskotāju "Dunduru" 
almanahos ieņēmis savu vietu latviešu literatūras 
vēsturē. Pseidonīms: Azo. 

 Kā vairāku nošu izdevumu un kalendāru 
ilustrētāju viņu pie savējiem pieskaita arī latviešu 
tēlotājmāksla. 



1835.g. 11. maijā  

   Viļķenes pagasta Indriķu muižas rentnieka 
Jākoba Baumaņa un Annes Baumanes 
daudzbērnu ģimenē dzimis sestais dēls - 
Kārlis.  



1837.g. 27. septembrī 

   Baumaņu ģimene pārceļas 
uz Limbažu pilsmuižas 
Lemšukalna mājām.  

   Attēlā: muižas ēka. 



1846. - 1848.g. 

   Mācās Limbažu draudzes skolā.  



1848. - 1850.g.  

  Mācās Limbažu elementārskolā.  



1850. - 1852.g.  

   Mācās Limbažu apriņķa skolā, beidzis to ar 
izcilām sekmēm zīmēšanā un mūzikā .  



1853.g. 7. maijā 

   Iesvētīts Limbažu draudzē.  



1853. - 1856.g.  

   Mācās Cimzes skolotāju seminārā Valkā. Tā 
ievirze ir nepārprotama: stabili muzikālās 
izglītības pamati, iemaņas dažādu instrumentu 
spēlē un kordiriģēšanā. 

   Pats Jānis Cimze aizrāvies ar tautasdziesmu 
melodiju vākšanu un sabalsošanu, uz to rosina 
arī savus audzēkņus.  



1853.g. 2.augustā 
   Ir saglabājies šajā datumā sastādīts 

saraksts ar īsām ziņām par jaunajiem 
semināra 5. kursa audzēkņiem. Tajā 
satikās Juris Dauge, Kārlis Baumanis, Jūlijs 
Pūrats, Jānis Bankins un citi - pavisam 28 
audzēkņi, gan latvieši, gan igauņi.  

   Ieskatoties Baumaņu Kārļa 
dienasgrāmatās, var gūt aptuvenu 
priekšstatu par dzīvi seminārā no 
seminārista viedokļa. Tur ir īsas piezīmes 
par mācībām, par padarītiem un nedarītiem 
darbiem un nedarbiem, par kursa biedriem.  



1856. - 1858.g.  

   Tieši mūzikā Baumaņu Kārlim seminārā ir 
vislabākās sekmes (blakus valodām); viņš 
beidz semināru kā pirmais skolēns, ieguvis 
tautskolotāja nosaukumu, un turpmākā 
gaita ir pilnīgi skaidra: tuvāk skolai, tuvāk 
mūzikai.  

   Pats Cimze iesaka viņu par mājskolotāju 
Ķirbižu muižas īpašnieka grāfa Aderkasa 
ģimenē.  



1858.g. rudenī 

   Dodas uz Pēterburgu, kur dažu mēnešu 
laikā nokārtojis nepieciešamos eksāmenus 
un ieguvis mājskolotāja diplomu.  
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1858. - 1860.g.  

   Audzinātājs un kaligrāfijas skolotājs Sv. 
Annas skolā. Mājskolotājs N. Rebindera 
ģimenē.  



1860. - 1881.g. 

   Vācu valodas pasniedzējs Reformātu 
skolā.  



1862. - 1865.g. 

   Pēterburgas latviešu Lasāmās biedrības 
biedrs, "Pēterburgas Avīžu" līdzstrādnieks.  



1865.g.  

   Klavierspēles privātstundas pie 
Pēterburgas konservatorijas profesora F. 
Černija.  



1870.g. 3. jūlijā 

   Laulības ar Sārumu muižas rentnieka 
Ferdinanda fon Vites meitu Mariju Karolīni 
Elizabeti.  



1870.g.  

   Vācu valodas skolotājs Smoļnija Dižciltīgo 
jaunavu institūtā.  



1870. - 1873.g.  

   Rīgas Latviešu biedrības runasvīrs un 
Dziedāšanas komisijas loceklis.  



1871.g.  

   Kompozīcijas mācības pie čehu mūziķa 
Voiceha Hlavača.  



1872.g. 14. novembrī 

   Dzimusi meita Lilija Elizabete.  



1873.g.  
     Pirmās Baumaņu Kārļa dziesmas  "3 reiz 

13 dziesmiņas iz drīzumā izdodama Līgo 
krājuma" piesūtītas Pirmo 
Dziesmusvētku runasvīriem. To vidū ir 
arī tās divas izredzētās, kas līdzās 
Cimzes sarūpētajām tautasdziesmu 
apdarēm kļūst par Pirmo Dziesmusvētku 
lepnumu: brīvos viļņos strāvojošā 
"Daugavas zvejnieku dziesma" ar Friča 
Brīvzemnieka vārdiem un "Tēvijas 
dziesma", kuras vārdi ir sameklēti Lapas 
Mārtiņa dzejā.  

   Svētku atklāšanā Baltijas skolotāju 
semināra vīru koris pirmo reizi nodzied 
“Dievs, svētī Latviju”.   



   Baumaņu Kārlis, rakstot lūgsnu “Dievs, 
svētī Latviju!”, savā ziņā bija 
gaišredzīgs. Dziesma tapa vēl tajos 
laikos, kad par Latvijas valsti pat 
sapņot nedrīkstēja. Latvija bija tikai 
viena no Krievijas guberņām, un 
Krievijas valdība vairākkārt lūgsnu 
aizliedza - kā gan varot dziedāt par 
kaut ko tādu - Latviju -, kuras nemaz 
nav! Pats komponists nepiedzīvoja to 
laiku, kad viņa dziesma kļuva par 
valsts himnu.  



1874.g.  

   Pēterburgā publicēts dziesmu 
krājums "Austra". Izdots arī 
dziesmu krājums "Līgo", bet 
to konfiscē un Daugavmalā 
sadedzina.  

http://www.makslasvesture.lv/images/e/eb/Baumanu_Karlis_Ligo_1874.jpg


1874.g. oktobrī 

   "Baltijas Vēstnesī" publicēts Baumaņu 
Kārļa apcerējums "Latviešu nošu 
grāmatas" par Jāņa Cimzes "Dziesmu 
rotas" III daļu. Savās piezīmēs viņš 
piekļuvis tuvu latviešu tautasdziesmas 
būtībai. Analītiķa skatiens Cimzes darbībā 
ievērojis arī ēnas puses. Par šādu 
uzdrīkstēšanos viņu norāj Lugažu mācītājs 
K.K. Ulmanis, kā arī Cimzes bijušie 
audzēkņi - 17 Vidzemes skolotāji.  



Baumaņu Kārlis  
par latviešu tautasdziesmu: 

"Tā ir dzidra atbalss tam, kas saviļņojis sirdi. 
Liriskajā dziesmā tauta ir ielikusi visas savas 
jūtas un domas, tajā uztveram tautas sirds 
pulsēšanu. Tādēļ tieši liriskajās dziesmās tautas 
rakstura būtība izpaužas jo uzskatāmi." 

"Kā valodā, mitoloģijā, parašās, zināšanās un 
mākslā, tā arī tautas dziesmā ikviena savās 
radošajās tieksmēs dzīva tauta izpauž tai 
piemītošo savdabību. Tāpēc var teikt, ka tautas 
dziesmās atspoguļojas tautas nacionālais 
raksturs." 



1875.g.  

   Pēterburgā publicēts dziesmu krājums 
"Mortuos plango", veltīts Ata Kronvalda 
piemiņai; dziesma "Mūsu Tēvs debesīs" 
(pirmā latviešu garīgā dziesma) un 
skolotājam Voiceham Hlavačam dāvinātais 
skaņdarbs ar Bībeles tekstu.  



1875.g. 25. maijā 

   Dzimusi meita Marta Matilde.  



1875. - 1878.g.  

   Kopā ar P. Gūtmani un Ausekli izdod 
Baltijas apspiedējus šaustošos "Dunduru" 
almanahus.  
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1877.g. pavasarī 

   Pabeigts krājums "Dziesmu vītols“ (I. – 
III. daļa), tajā Baumaņu Kārļa komponētās 
dziesmas ar Ausekļa tekstiem .  



1878.g.  

   Par panākumiem 
pedagoģiskajā darbā 
apbalvots ar Sv. 
Staņislava ordeni.  



1880.g.  

   Otro Dziesmu svētku repertuārā uzņemtas 
dziesmas "Trimpula", "Latviski lai atskan 
dziesmas" un "Mūsu Tēvs debesīs"  



1881.g. rudenī 

   Atbrīvots no darba Pēterburgā.  



1882.g.  

   Atgriežas Limbažos,  
nevēlas palikt nomaļus 
tāpēc piedalās pilsētas 
kultūras un sabiedriskajā 
dzīvē. Tomēr ne mūzikai, 
ne literatūrai vairs 
nopietni nepievēršas, jo 
pārāk daudz ir bijis 
sāpīgu triecienu.  



1885. - 1904.g. 

   Iesaistās Limbažu 
Saviesīgās biedrības dzīvē. 
Vada jautājumu un atbilžu 
vakarus, izdod "Īsto Baltijas 
kalendāru“, kur iespiesti arī 
viņa raksti, kuplejas un 
dzejoļi. Plašākai darbībai 
izvērsties traucē arī smaga 
nervu slimība.  



1888.g.  

   Trešajos Dziesmu svētkos simfoniskais 
orķestris atskaņo "Dievs, svētī Latviju!".  

   Attēlā: III Dziesmu svētku celtne Rīgā  



1895.g.  

   Ceturtajos Dziesmu svētkos dziesmai 
"Dievs, svētī Latviju!" atvēlēts latviešu 
nacionālās himnas statuss.  



1905.gada 10. janvārī 

   Šķīries no dzīves. Apglabāts Limbažu 
kapsētā. 
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1920.g. 7.jūnijā 

   Baumaņu Kārļa dziesma "Dievs, svētī 
Latviju!" tiek apstiprināta par Latvijas 
valsts himnu’. 

    

 

 

   Tās statuss pēc 45 gadu piespiedu 
pārtraukuma atjaunots 1990.g. februārī.  



1920.gada 10. oktobrī 

   Limbažu kapsētā 
atklāts Gustava 
Šķiltera veidotais 
Baumaņu Kārļa 
piemineklis. 



Limbaži. Tirgus laukums,  

vēlāk Baumaņu Kārļa laukums  
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1988.g. 

   1km no Viļķenes centra pie "Indriķu" 
mājām (Limbažu rajonā) atklāts tēlnieka 
Viļņa Titāna veidotais piemineklis 
komponistam Baumaņu Kārlim - Latvijas 
valsts himnas "Dievs, svētī Latviju" 
autoram.  



1990.g. 

   Klajā nāk Gunas Golubas 
grāmata “Baumaņu Kārlis”, 
kurā objektīvi izvērtēts viss 
pirmā latviešu 
oriģināldziesmu autora 
mantojums. 



1997.g. 

   Atklāts piemineklis 
Baumaņu Kārlim 
Limbažos, to veidojuši 
tēlnieki Zigrīda un Juris 
Rapas.  



2003.g. 6. jūlijā 

   Rīgā Dziesmu svētku simtgades parkā 
Viesturdārzā atklāts Baumaņu Kārļa 
bareljefs. 
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2008.g. 28. novembrī 

   Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs 
rīko atvēršanas svētkus diskam “Baumaņu 
Kārļa laiks”, tajā skan komponista solo un 
kora dziesmas, kā arī viņa laikabiedru 
skaņdarbi. Disks ir muzeja Mūzikas 
nodaļas dāvana Latvijai 90. dzimšanas 
dienā.   



    Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā 
atrodas Baumaņu Kārļa flīģelis, ko 19.gs. vidū 
būvējis Pēterburgas klavierbūvētājs Karls 
Dīderihs un ko viņš iegādājies, vēl Pēterburgā 
strādādams. Flīģelis, uz kura ir paša komponista 
1868.g. atstāts paraksts, muzeja rīcībā nonācis 
1972.g. Tā skanējums ir daudz zemāks nekā 
mūsdienu instrumentiem.  

    Muzeja darbinieki diskā iemūžinājuši leģendāro 
klavieru skaņu, tāpēc tas kultūrvēsturiski ir ļoti 
nozīmīgs. Dziedātāju Ingus Pētersona un Ievas 
Paršas balsīs skan Baumaņu Kārļa solo dziesmas, 
kuras uz leģendārā instrumenta pavada Ventis 
Zilberts. Savukārt koris Gaudeamus iedziedājis 
trīs komponista kora dziesmas: Tēvijai, 
Daugavas zvejnieku dziesma un Trimpus.  



2009.g. 18. novembrī  

   Rakstniecības un mūzikas muzejā atvērta 
Baumaņu Kārļa zāle. Izstāde tajā ir stāsts 
par laiku, kad Latvijas valsts vēl bija tikai 
nākotnes ideja, bet dziesma, kam bija 
lemts kļūt par šīs valsts himnu, jau bija 
sacerēta. Tas ir stāsts arī par to, cik liela 
loma latviešu tautas pašapziņas veidošanā 
bija dziesmai un mūzikai, jo zem Dziesmu 
svētku karogiem latvieši vienmēr ir 
drīkstējuši pulcēties un dziedāt.  



  
   Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapā sadaļā 

"Limbažu novada kolekcijas: Baumaņu Kārlis" 
pieejama visplašākā informācija par Latvijas 
valsts himnas autoru.  

   Datubāzē kopumā skatāmi vairāk kā 700 
publicēto un nepublicēto dokumentu 
bibliogrāfiskie apraksti, kam pievienotas 
anotācijas - pilni teksti, skenētas notis, 
fotogrāfijas, attēli, mūzikas faili. Šeit var izpētīt 
Baumaņu Kārļa rokrakstus, fotogrāfijas un citus 
unikālus 19. gs. un 20. gs. sākuma 
dokumentus. 



    

 

 

 

 

Valkas novada Centrālās bibliotēkas 
veltījums latviešu tautas lūgsnas autoram 

2010. gadā  


