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Ceļā ar Krišjāni Baronu 



Ideja 

Tālajā 1859. gadā Krišjānis Barons kājām veica ceļu no 
Tērbatas (tagad – Tartu) līdz Dundagai. Pēc noietā ceļa tapa 
pirmā Baltijas ģeogrāfijas un skolu ģeogrāfijas mācību 
grāmata «Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi 
īsumā saņemti». Imanta Ziedoņa muzejs (projekts «Imanta 
Ziedoņa muzejs ceļā ar Krišjāni Baronu») šajā vasarā 
organizēja atkārtotu šā kultūrvēsturiskā ceļa noiešanu, 
izvēloties 65 mūsdienu Krišjāņus Baronus un uzticot 
viņiem atrast katram savā ceļa posmā dažādas aktivitātes 
un nozīmīgus objektus. 
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No Krišjāņa Barona atmiņām 

Vidzeme bija redzēta vien dažas reizes. 
No Tartu līdz Valkai ceļojis kopā ar medicīnas studentu 
Kalniņu, bet tālāk – viens. 

Nakšņošana krogos un skolās, cīņa ar blakšu 
leģioniem. 

Ceļā iejuties arī dažādu profesiju ādā. 
Vecpiebalga, Staburags, Sece, Koknese... 
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No Krišjāņa Barona atmiņām 

«Ar sava ceļojuma iespaidiem un novērojumiem 
biju pilnīgā mierā. Galvenais, mācījos, sakarā 
nākdams ar dažādiem ļaudīm un apstākļiem, gan 
citus, gan sevi pašu apzinīgāki pazīt un apsvērt.» 

Krišjānis Barons 
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1859. gads 
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Mūsu 
tēvzemes 
aprakstīšana 
un daži 
pielikumi 
īsumā saņemti 



Mūsu tēvzemes aprakstīšana 

Unikāls tā laika kultūrvēsturisks un ģeogrāfisks 
notikums. 

Apraksti veidoti pēc ļoti līdzīgas shēmas, kā tas notiek 
mūsdienās (daba, iedzīvotāji, pilsētas un teritorijas 
iedalījums). 

Daudz vērības pievērsts arī ģeogrāfijas terminu 
skaidrojumam. 
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Mūsu tēvzemes aprakstīšana 

Veidoja latviešu vēlāko ģeogrāfisko domu un 
ģeogrāfiskās literatūras uztveri. 

Vairums faktu uzrakstītajā grāmatā bijuši precīzi 
vai pat ļoti precīzi. 

Krišjānis Barons savā grāmatā lielu vērību pievērsa 
upju, ezeru un apdzīvoto vietu nosaukumiem. 

 

 
8 



Ceļā! 

Krišjānis Barons ļoti rūpīgi un reizē vienkārši izskaidro 
dažādu kartes elementu apzīmējumus, krāsas, 
mērogu, ģeogrāfisko koordinātu sistēmu un 
nobeidzot uzsver: «Skolmeisteri lūdzami, lai par šām 
lietām gruntīgāki bērniem izstāsta un uzdod 
rēķinumus; caur to mudina cilvēkam prātu, voi grib, 
voi negrib.» 

Doc. J. Štrauhmanis 
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Ceļā ar Krišjāni Baronu: maršruts 



Staburags-Sece 
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Dižkoku 
uzmērīšana 

(parastais osis – 
4,16 m, parastā 
kļava – 3,64 m, 
parastais ozols – 
4,44 m). 



Staburags-Sece 
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Dzejas lasījumi 
uz ceļā 
sastaptajiem 
laukakmeņu 
krāvumiem. 



Staburags-Sece 
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Seces baznīcā, 
Tur savulaik 
darbojies Frīdrihs 
Mālberģis. 
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Vietas novadpētniecība un 
Zemgales kultūrainavas 



Staburags-Sece 
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Vietvārdi un 

ainavas 



Rezultātā 

Atkārtots Krišjāņa Barona veiktais ceļš. 
Pārizdota Krišjāņa Barona grāmata «Mūsu tēvzemes 

aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti». 
Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā «Tuvie». 
Elektroniska grāmata «Tuvie», ko uzrakstīja Mūsdienu 

Krišjāņi Baroni: 
https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/muzejs/projekti/cela-ar-
baronu/musdienu-baronu-cels-digitala-gramata-tuvie 

2021. gadā – filma. 
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Grāmata “Tuvie” 



2020. gads 
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Mūsu 
tēvzemes 
aprakstīšana 
un daži 
pielikumi 
īsumā saņemti 
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Mūsu tēvzemes aprakstīšana 



Ceļā! 

«Es nezinu, cilvēki, kur manas mājas. 

Tik - balti putekļi putinājas.» 

Imants Ziedonis 
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Paldies par uzmanību! 
 
 
 

Andris Ģērmanis 
andris-germanis@inbox.lv 

 


