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Rainis Aspazijai 

Kastaņolā 1927. gada 20. augustā

Mīļo sirdsiniņ, rakstu Tev no vecās Castagnolas, sēdu vecajā Casa Carlo 
Cattaneo, palikšu še visu laiku, uz Grieķiju nebraucu. No sākuma biju 
domājis aši apskatīt Lugānu un parādīt Prandem, bet izrādījās, ka tik 
aši neiet. Prande gan visu laiku taisa skices, bet netiek galā, un es 
apdomāju, ka man taču še jāsaraksta visa grāmata, jo, mājās 
pārbraucot, ministrijā ejot, nau vairs nemaz laika. Kad nu es brauktu 
uz Grieķiju, es neuzrakstītu Castagnolas grāmatu, visu laiku aizņemtu 
ceļojums un atzīmes par Grieķiju, un tā es zaudētu abus. Tā nu beigās 
atsacījos no Grieķijas braukuma. ... palieku visu atvaļinājuma laiku še, 
Castagnolā.

Rainis J. Kopoti raksti 30. sējumos. – Rīga: Zinātne, 1986. – 23. sēj., 382.-
383. lpp. 



Grāmatas tapšanas laiks:

1927. gada 11. – 31. augusts



Citas publikācijas

Rainis J. Raksti. 14. sēj. – Rīga: LVI, 
1951. – 579. – 655. lpp. 

Saīsināta versija (atmesta grāmatas otrā 
daļa “Uz zilo krastu”; pirmajā 
tendenciozi svītrojumi) 

Rainis J. Raksti. Papildsējums [17.]. 
Kastaņola. – Vesterosa: Jānis 
Abučs. “Ziemeļblāzma”,1965. – 11. 
– 93. lpp. 

Koriģēta ortogrāfija (itāļu u. c. īpašvārdi 
atveidoti fonētiskā rakstībā). N. 
Strunkes zīmējumi

Rainis J. Kopti raksti 30 sējumos. –
Rīga: Zinātne, 1983. – 5. – 140. 
lpp. M. Ābolas komentāri



Veltījumi

Šī grāmata pieder

ASPAZIJAI 

kā maza piemiņa

par kopā pavadīto dzīvi

Tālā zeme, mīļā tauta,

Devi otru dzimtu zemi

Manim, tevī nedzimušam.

Mani mana dzimta zeme

Prom no sevis izraidīja, -

Tu man devi patvērumu.

Tu man vairāk laba devi:

Mācīji ar jaunu mīlu

Mīlēt pirmo dzimtu zemi.

Vai vēl vairāk laba dosi?

Mīlēt trešu dzimtu zemi:

Jaunu dzīvi – atdzimteni.



Apskatnieki, recenzenti, komentētāji, pētnieki par “Kastaņolas” žanru

“Impresijas, atmiņas, ceļojuma uzmetumi”

Līgotņu Jēkabs. Jaunības Tekas [Nod. Grāmatu apskats], 1928. – Nr. 2. – 157. lpp.

“Aprauto piezīmju un pārdomu grāmata”

Pēteris Ķikuts. Sociāldemokrāts, 1928. – Nr. 12.

“Piemiņu un atmiņu krājums atsevišķos aprautos fragmentos”.

Kārlis Dz[iļleja]. Domas [Nod. “Kronika”]. - 1928. – Nr. 1. – 64.lpp. 

“Īpatnēja piezīmju grāmatā”.

Kārlis Dziļleja [pēc Kastaņolas apmeklējuma 1956. gadā] Uz zilo krastu/Laiks, 1956. – Nr. 4.

“Aprakstu grāmata”

Biruta Gudriķe. Komentāri // J. Rainis. Kopoti raksti 30 sējumos. – Rīga: “Zinātne, 1986. –

25. sēj. – 376. lpp. 



Vērtētāju izteikumi par “Kastaņolu” kā biogrāfiski dokumentālu avotu

“...Raiņa biogrāfijai ..vērtīgs krājums. (...) Aiz visas Kastaņolas dabas, aiz epizodēm un atmiņām Raiņa 

lielais, cilvēku mīlestības, piedošanas un cilvēcības bagātais iekšējais cilvēks: tas būs vērtīgākais ir 

vientiesīgam lasītājam, ir kritiķim Raiņa rakstu un dzīves pētniekam.” 

Līgotņu Jēkabs. Jaunības Tekas, 1928. – Nr. 2. 

“... šo aprauto piezīmju un pārdomu grāmatu var labāk un aizraujošāk izlasīt, nekā visintriģējošāko romānu. 

(...) [Raiņa “dārgās atceres”] kādreiz literatūras vēsturnieki droši vien pētīs ar vislielāko rūpību.

Pēteris Ķikuts. Sociāldemokrāts, 1928. – Nr. 12.

“Cik veikli Rainim rindojas dzejas panti, tikpat neveikls un nevarīgs viņš ir prozas darbos (...). Trūkst tās 

pašas jau minētā sakarības, domu loģikas, un lasītāja acīm (sevišķi pēdējās “Kastaņolas” lappusēs) atveras tā, 

varbūt, domām bagātā, bet arī sīkumainu partijas mēroga žogu norobežotā pasaule, kurā dzīvo mūsu vecais 

dzejnieks. Viņa pasirdīgie prātojumi par pēckara Latviju, par viņas sabiedrību ir partijas dogmu piemistroti 

un skan panaivi, ja nesacīsim vairāk. Feļetonisti te atradīs daudz vielas, bet “Kastaņolai” paies garām 

(aiz pietātes pret autora labākiem darbiem) literatūras vēsturnieks.

Anonīms recenzents. Latvis, 1928. – – 4. febr. - Nr. 1893.

Rainis  sarakstījis grāmatu, kurā apraksta, kā viņš pats saka, savu otru dzimteni Kastaņjolu.

(...) izlasot visu 160 l. p. biezo grāmatu, mēs neiegūstam nekādu sajēgu par šo vietu.

Edvarts Virza. [Nod. Jaunās grāmatas] Brīvā Zeme, 1928, 14. janv. – Nr. 11. - 6. lpp.



Bedekers latviešu trimdiniekiem pēc 

Otrā pasaules kara

“Kaut no tīri literāra viedokļa tai 

[Kastaņolai] nav izcilākas nozīmes, 

visiem, kas interesējas par Raiņa un 

Aspazijas trimdas gadiem starp Piektā gada 

revolūciju un atgriešanos brīvajā Latvijā, 

tas ir dokuments ar lielu svaru. Sagādāt 

Kastaņolai jaunu iespiedumu mudināja itin 

plašā interese, kas pēdējos gados radusies 

par Raiņa patvēruma vietu, lai dotos uz 

turieni un staigātu pa lielā trimdinieka 

pēdām. Tādam nolūkam Kastaņola ir 

pilnīgi nepieciešams “bedekers”.”

Rainis J. Raksti. Papildsējums [17.]. 

Kastaņola. – Vesterosa: Jānis Abučs. 

“Ziemeļblāzma”, 1965. – 7. lpp.



Kastaņola
Raiņa rakstu papildu (17.) 

sējums, kas pēc 37 gadiem 

jaunā iespiedumā sniedz 

ceļojuma piezīmju un 

atmiņu grāmatu 

Kastaņola, kura jāizlasa 

katram, kas dodas 

svētceļojumā uz R&A 

ilggadīgās mītnes zemi 

Šveicē».  

Brīvība, 1965, sept. – Nr. 7 

(161) – [4.lpp.]



Raiņa un Aspazijas dzīvesvietas Lugānā

1906. gada [17. - 19.] marts. 

Viesnīca Adler-Stadthof  et de la Ville. Via Amadio 1

1906. gada 20. marts – 20. aprīlis. Casa Bernasconi alla stazione. 

Via Circonvallazione 105

1906. gada 21. aprīļa beigas – 1908. gada [septembris]. 

Ristorante con aloggio (Casa Carlo Cattaneo)

1908. gada [septembris] – 1920. gada marta beigas. 

Villa Stella d’oro



Viesnīca Adler-Stadthof  et de la Ville. Via Amadio 1







Casa Bernasconi alla stazione. Via Circonvallazione 105





Klupšanas akmeņi “Kastaņolas” tekstā. I 

Dzīvesvietas

Nodaļa “ MŪSU PIRMĀ ADRESE UN STOSTĪTĀ VALODA”

Via Circonvallone Nr. 235 – tā bija mūsu pirmā adrese.

Pirmizdevums. - 30. lpp. 

Trimdas izdevums. – 36. lpp.







Klupšanas akmeņi “Kastaņolas” tekstā. I 

Dzīvesvietas 

ASPAZIJA STARP DIVĀM DZIMTENĒM

Kad bijām atraduši no pilsētas kādus divus kilometrus atstatu zemnieku 

mājā mazu klusu istabiņu, mēs pirmoreiz varējām atlaist notirpušos locekļus un 

domāt pie atpūtas, kaut gan, diemžēl, tā arī te tik ātri nebija panākama. Miers 

tomēr še bij lielāks, nekā līdz šim bijām baudījuši.

Pirmizdevums. – 21. lpp.

Trimdas izdevums. – 28. lpp.



Nodaļa “SIGNORINA 
CASTAGNOLA”

... mēs pašulaik dzīvojam Cas’ā 
Carlo Cattaneo, lielā 48. gada 
filozofa namā, un šis nams ir 
viesnīca un saucas: Ristorante 
Taddei!
Pirmizdevums. – 31. lpp. 

Trimdas izdevums. – 38. lpp.



Nodaļa “KLASISKĀ AZILA ZEME”

Un nu liktens mūs ievadīja ne vien šinī azila kantonā, bet arī Kastaņolā un tanī namā, kurā bija 

dzīvojis un miris viens no lielākiem cīnītājiem idejniekiem 1848. gadā – slavenajā “quarantotto” - un 

viens no simpātiskākiem tās kustības priekšstāvjiem – Carlo Cattaneo.

Pirmizdevums. – 37. lpp.

Trimdas izdevums. – 42. lpp.

[Apraksts turpinās nodaļās “Casa Carlo Cattaneo un Paa Cecc” un “Miera nams”] 

Nodaļa “CASA CARLO CATTANEO UN PAA CECC”

Mūsu ieeja vēsturiskā patvēruma nodaļā notika bez jelkādas svinības, mēs nezinājām pat, ka jau 

bijām savus soļus spēruši Cas’ā Carlo Cattaneo. Kā Odisejam gāja, kad viņš, miegā guļot, sasniedza savu 

īsto dzimteni? Mēs savā otrā dzimtenē iegājām nezinot.

Uz Kastaņolu iedami, viņas skaistuma dzīti, mēs apstājāmies pie neliela, ļoti vienkārša, bet savā 

vienkāršībā un vecmodībā skaista namiņa, kam pie ceļa ieejas bija divas lielas cipreses un pie sienām 

vienā pusē liels maņolijas koks (Magnolia grndiflora) un lauri un otrā pusē atkal ciprese. Pats nams bij 

celts uz klints nokāres un terasēm. Namā bij mazs ristorante con alloggio [restorāns ar izīrējamām 

istabām], viesnīciņa, kura nu nebūt neaizrādīja uz kādu vēsturiski ievērojamu pagātni. (...) Mēs salīgām 

istabiņu.

Pirmizdevums. – 38.lpp.

Trimdas izdevums. – 42.lpp.



Casa Carlo Cattaneo



















Klupšanas akmeņi “Kastaņolas”tekstā. II

Nodaļa “DIVĒJĀDI “TOMĒR”, SAULAINS STŪRĪTS UN TRIMDA”

Grūti bij pirmie Kastaņolas gadi. Līdzekļu mums nekādu nebij; latviešu grāmatas pirmos 

gadus pēc revolūcijas neizdeva; kuras izdeva, par tām nemaksāja. Rakstīju korespondences ārzemju 

avīzēm, ļoti maz ko uzņēma. Ar laiku atdzīvojās Rīgā teātriun arī izdevniecība un atdzīvojāmies arī mēs. 

Ap 1910., 11. gadu jau sākām dzīvot un strādāt cilvēciskākos apstākļos.

Pirmizdevums. – 33. lpp.

Pārprasta pārvākšanās motivācija 

“Tagad jau viņi ir tik bagāti, ka īrē divas istabas un var gulēt katrs savā. Viņu jaunā dzīves 

vieta arī saucas lepni – Stella d’Oro – Zelta zvaigzne, kaut gan nekā īpaša te nav – pavisam parastas 

divas istabas.”

Jānis Kalniņš Jānis. Rainis. Biogrāfisks romāns. – Rīga: “Liesma”, 1977. – 355. lpp.

Kataneo mājā, šaurā viesnīcas istabiņā, dzejnieki paliek līdz pat 1908. gada vasarai, kad beidzot ir 

tik daudz līdzekļu, lai varētu pārvākties uz plašākām telpām vienu klinšu terasi augstāk. „Stella 

d’Oro“- „Zelta zvaigznes viesnīca“ir dzejnieku mājoklis līdz pat 1920. gadam.

Saulcerīte Viese. Gājēji uz mēnessdārzu. – Rīga: “Liesma”, 1990. – 81. lpp. 




















