
Salstošā Aspazija Alpu dienvidpusē

jeb

“Tas viss mani galēja nost”

Dr. philol. Gundega Grīnuma



Esmu Tavs veidojums un kopā ar Tevi sastādu 

ko veselu, nedalāmu. Mana dvēsele ir laidusi 

dziļas saknes Tavējā, un kurp arī mūsu dzīve 

neaizliektos, uz austrumiem vai rietumiem, es 

Tev sekošu.
Aspazija Rainim 1897.gada 30.augustā





1906 - 1920





TICINO
Tičīnas kantons 

RAINIS:

«..liktens mūs ievadīja šinī 

azila kantonā..» 



Rūdolfs Kollers

Gotharda diližanss
(1873)













Raiņa atmiņu grāmatas

«Kastaņola»
pirmizdevuma vāks



Izglītības ministrs Rainis

Lugānā 1927.gada augustā
(top atmiņu grāmata «Kastaņola»)

Pirmā rītā Lugānā .. viss mums likās 

brīnišķs. No mūsu loga atvērās brīnišķs 

skats uz Monte San Salvatore kalnu, lejā 

mirdzēja brīnišķs zaļš ūdens ezerā, gaiss

bija tik maigs un piemīlīgs, krūtīm tik 

viegli elpot, ka brīnišķa sajūta pārņēma 

mūs, vecos trimdniekus, kuri ne sapņos

nebija sapņojuši, ka dzīve un pasaule 

spēj dot arī ko daiļu un mīļu, - neprasot, 

izšķēržot, izbārstot pilnību.  

«Kastaņola» (1928) 



Aspazija Kastaņolā

ap 1907.gadu











Skats uz Lugānas centra luksusviesnīcām no ezera



Veļas mazgātājas Čerezio ezera krastmalā 



Šveices nacionālā varoņa 

Vilhelma Tella skulptūra (1856).

Autors Vinčenco Vela



Neatkarības piemineklis

(1898)



Lugāniešu brīvības cīņu aina vienā no Neatkarības pieminekļa fasādēm

(autors tičīniešu tēlnieks Ampelio Regadzoni (Regazzoni; 1870 – 1931) 



Uzraksts uz attēlā redzamās pieminekļa fasādes Raiņa tulkojumā: 

«Monuments celts no Lugānas pilsētas, piepalīdzot Šveices konfederācijai, Tičīnas valstij

un pašvaldībām un Tičīnas kolonijām San Franciskā, Buenos-Airesā, Rozārijā u.c.» .



Džordža Vašingtona piemineklis 

ar uzrakstu «italizētā variantā»:

Giorgio Washington

1732 - 1799











ASPAZIJA:

«Lugāna un viņas apkārtne arī īsti ir

tā vieta, kur var sadzīt slimā dvēsele.

«Quisisana» («še top vesels») še

saucas daudzas vietas, un Quisisana

viņa visa ir kopā».
«Kastaņola» (1928)





Kastaņola





Skats uz Kastaņolu no ezera     



Ostērija Castagnola (nojaukta 20.gs. 30. gadu vidū)



Grāfu Rivu (conti Riva) pils laukums Kastaņolā 20. gs. sākumā





Karlo Kataneo nams (Casa Carlo Cattaneo) XIX gadsimta beigās 

Gravīras no žurnāla Il Secolo illustrato (Ilustrētais Gadsimts, 1896). Mākslinieks C. Cornaglia



Casa Carlo Cattaneo



Karlo Kataneo nama  (Ristorante Taddei)  virtuves ieeja. 1952. gads

Mākslinieks Niklāvs Strunke



Vēsturiskā Karlo Kataneo (Ristorante Taddei) nama bijusī parādes ieeja  



Paa Cecc

(Pāčeks)





Sena atklātne, kurā redzami abi Raiņa 

un Aspazijas mājokļi Kastanjolā.

Kreisajā pusē Karlo Kataneo nams,

vidū – villa Stella d’Oro



Villa Stella d’Oro

Atvērtajā logā – redzama Aspazija un neredzams Rainis



Skats no Karlo Kataneo nama uz Lugānas ezeru un Sansalvatores kalnu 



ASPAZIJA: 

Lugāna .. ir svešnieku pilsēta, kur ar pierakstīšanām un 

apliecībām netirda un kur ilgāku laiku var dzīvot gluži 

svabadi, - un tā priekš mums bij īstā vieta.

«Kastaņola»



Policistu patruļa Lugānas vecpilsētā 



Ieraksts Kastaņolas komūnas iedzīvotāju reģistra grāmatā



Aspazija Lugānā ap 1907. gadu (foto A.Balconi) 



Rainis Lugānā ap 1907. gadu (foto: A. Balconi)



Šogad nauda nemaz negrib ienākt. [..] Vispār par 

pirmo pusgadu dabūju tikai pusi no tās summas, kas

vajadzīga iztikšanai, labi, ka dabūju vecu aizdevumu. 

Un tā kā šogad, tā laikam ies uz priekšu arī, tikai varbūt 

ienāks vēl mazāk, un tad jādzīvo būs tikai no vecā 

krājuma, bet tas nesniedz priekš ilgāka laika.
Rainis Augustam Deglavam 1908.gada 25.jūlijā



Ēdam 2 olas. Runas ekon[omijas] dēļ: bue, fegato, 

pesce, anitra (vērsis, aknas, zivis, pīle. – G.G.) tik 

pa svētdienām.
Raiņa dienas hronika 1907.gada 24.septembrī  



Maroni –

nabadzīgo tičīniešu

«dienišķā maize»





Tramvaja līnija Paradiso - Cassarate







Tirgus diena Lugānā



Kvīts par pirkumiem Pietro Bernasconi

ēdienu veikalā



Gulēts vidēji, traucējumi, I[niņa] jāmasē. Neguļ no 

2 – 5, māga no pārcelšanās, kurvi nesot no Lugānas. 
Ieraksts Raiņa dienas hronikā 1907.gada 28.augustā 



Klimats pie mums par ziemu ir ļoti maigs, salas

laikā tikai līdz 4 grādiem zem nulles. Tikai par 

nelaimi te krāšņu gandrīz nekādu nav un iekšā

ir temperatūra ap 8 grādiem. Mana veselība

caur to ļoti cietuse.
Aspazija Antonijai Lūkinai 1910.gada 13.septembrī



.. nelaime te ir ar tiem caurvējiem, te jau katra māja tiek

tūlīt tā būvēta, lai tikai labi vilktu vējš cauri, tiek pat caurumi

atstāti mūrī, un visi ķieģeļi ir ar cauriem vidiem, un sienas

ir viena ķieģeļa biezumu. Kad viņi (tičīnieši. – G.G.) sēd

istabā, tad tura arvien divus logus vienu otram pretī vaļā.

Sauli viņi arī negrib nemaz redzēt. Kad ierauga drusku

sauli jau tagad janvārī, tad tūlīt grūž slēģus cieti, bet tie

slēģi arī ir viennotaļ ar caurumiem, un tad nu sēž – slēģi

cieti un logi vaļā – vienā vēsumā un caurvējā. Dubultus

logus te neviens nepazīst un, kad stāsta, tad par tādiem

smejas.
Aspazijai mātei Grietai Rozenbergai 1910.gada 19.janvārī



Savu krāsnīti iekurējām tikai vakaros, jo ogles te ir 

dārgas. Esam jau nu arī pieraduši pie iekšas aukstuma,

un ar reimatismu iet vieglāk nekā pērn ziemā. Mums 

tas līdzeklis ir masāža, braucīšana, klapēšana, knaibīšana,

tas palīdz visādā ziņā, kad vairākreiz atkārto, jo tas

paveicina asins riņķošanu, un reimatisms nav nekas 

kā asins sastāšanās vienā vietā. Un to līdzekli lietojiet

visādā ziņā Jūs arī, tas jau ir līdzeklis pret visām slimībām.

Tikai vajag pareizi masēt, tā, kā asins riņķo, kājas un rokas

arvien no apakšas uz augšu, jo visas asins iet uz sirdi. 

Locekļus un skrumšļus vajag spaidīt un klapēt ik rītā un

ik vakarā un vienmēr locīt.

Aspazija mātei Grietai Rozenbergai 1908. gada sākumā



Klimats drēgni silts, labs priekš augiem, bet ne 

priekš manis. Jānis ar saviem nerviem to labi panes.
Aspazija māsai Dorai Rozenbergai 1913. gada pavasarī





Gandrijas klints



Monte Brè krauja









.. man dzīvi stāv acu priekšā lielā ziedu jūra, kas pa 

simtām terasēm no stāvā Monte Brē veda lejā līdz pat

ezeram. Tā kūsoja vienos rožaini firziķu un aprikozu, un

baltos ķiršu ziedos, tā ka zeme nemaz nebij saredzama.

Kur nu vēl lielie mimozu koki, kurus Rainis sevišķi mīlēja!

Kur vasarā lielās maņolijas! Pēdējo smarža ir tāda, it kā

nāktu no dziļākās jūras dzelmes. Un vēl toreiz tur ziedēja 

viena puķe, kas smaržoja un ziedēja par visām skaistāk.

.. tā saucas – mīla.
Aspazija. Vēlreiz par “Saulaino stūrīti” (1934)





Skats uz Sansalvatores kalnu no Pilsoņu parka 





Skats uz Lugānu un Kastaņolu no Lugānas Paradizo priekšpilsētas



Skats no Sansalvatores kalna uz Lugānu un Kastaņolu mūsdienās



Aspazija Kastaņolā

(1914. gads)



Piazza della Riforma Šveices Nacionālo svētku (?) laikā. Foto no Raiņa arhīva 





Es jautāju Rainim: Vai dzīvojot ilgstoši šai skaistajā, bet

vientuļajā Kastaņolā, ku nav ne teātra, ne koncertu, ne

mūzeju, ne bibliotēkas un arī neviena latvieša, vai šādā

vietā nekļūst garlaicīgi? Raiņa atbilde apmēram bija šāda:

Es Kastaņolā nemaz nejūtos vientulīgi, jo ik dienas  satiekos

ar lielo, mūžam mainīgo dabu, ar savu pagātni un Aspaziju,

kas man reprezentē arī latviešu sabiedrību.
Cielēns Fēlikss. Rainis un Aspazija. Vesterosa: Ziemeļblāzma, Jānis Abučs,

1955, 36.-37.lpp.  



Rezzonico ģimene ap 1910. gaduKastaņolas pastmeistars Noe Redzoniko (Noè Rezzonico) ar ģimeni



Bertoljo (Bertoglio) ģimene



Dante un Karolīna

Bertoljo ap 1903.gadu











.. aizsūtīju uz Jaungadu kartē Jums vienu šejienes zemnieci

ar lielu kurvi, pilnu ar laimēm. Tādi kurvji .. te ir visām 

sievietēm, tie izpilda zirga un vezuma vietu, ar tiem nes augšā

mēslus uz kalniem, ko vīna kokus mēslot, jo ar zirgiem tur 

nevar uzbraukt, tanī kurvī arī novadā nopļauto sienu, to tad 

nokrauj lielu kā ēku, ka tīri brīnums, cik daudz var sieviete 

panest (izcēlums mans. – G.G.), pie mums mājā tādus darbus

gan nedarītu. Rudeņos atkal krauj kurvjus pilnus ar sausām

lapām, ko govis kaisīt, jo salmu te nav, tādēļ, ka nesēj labību.

Zeme priekš tā ir par dārgu. Te audzē pa lielākai daļai vīnu,

dažādas saknes un rīsus. 
Aspazija mātei Grietai Rozenbergai 1908.gada sākumā









Tičīnas zemniece ar džerlu (gerla) plecos Lugānas tirgū



Vēl te ir viena lieta, par kuru Jūs brīnētos un smietos, 

sievietes te vecas un jaunas visas valkā tādas savādas

koka tupelītes, .. divi dikti spici papēži priekšā un pakaļā,

un turas pie kājas klāt tikai ar vienu šauru siksniņu, ādas,

kas saturētu, arī gar malām nav, tā ka, ja Jūs tādas uzautu,

tad Jūs tūlīt būtu gar zemi. Kad ejam staigāt, tad mēs 

arvien satiekam tādu vecu māmiņu ar tādām tupelītēm, 

tad man arvien pie Jums jādomā, bet cik viņa ar visu 

vecumu un resnumu žirgti tek ar tām spicajām tupelītēm!

Kad nu es kādreiz pārbraukšu, tad es Jums gan tādas

pārvedīšu. No Slobodskas es Jums pārvedu krievu 

vaļenkas, bet tagad pārvedīšu itāliešu kurpes.

Aspazija mātei Grietai Rozenbergai 1908.gada sākumā  





Giuseppina Farina





Es ne acu galā nevaru ieredzēt itāliešu naivos zemniekus,

jo man nav nekā ar viņiem ko runāt, kad par vistām un 

lopiem ir izrunāts, kurus jau nu es arī labi pārzinu, tad visi

temati ir izsmelti.
Aspazija Antonijai Lūkinai 1912.gada 11.jūlijā



Lugānas grāmatnīca»Wega» mūsdienās



Lugānas grāmatnīcas «Wega» abonentu bibliotēkas katalogs (1914)



Aspazijas un Raiņa piezīmes Lugānas grāmatnīcas «Wega» 

abonentu bibliotēkas 1914. gada katalogā



Lapiņa ar Aspazijas piezīmēm.
Atrasta grāmatnīcas «Wega» 

abonentu bibliotēkas katalogā





Tičīnā iznākošie laikraksti



1897.gadā 

dibinātais 

Apollo teātris

(kopš 1909.gada

darbojās Kazino

Kūrzālē)



Cinema ODEON Palace

Viens no Raiņa un Aspazijas bieži apmeklētajiem Lugānas kinoteātriem



Kastaņolas Sandžordžo

(San Giorgio) baznīcas

interjers (18.gs.)







Krievu tēlnieka Marka Antokoļska skulptūra «Mirstošais Sokrats» (1876) 

Lugānas Pilsoņu parkā



Lugānas kapsētas galvenā aleja mūsdienās



Lugānas kapsēta mūsdienās 





Čani (Ciani) pils
Mūsdienās – Lugānas pilsētas mākslas muzejs (Museo Civico di Belle Arti)



Villa Malpensata. Bijušais «Kačas muzejs» (Museo belle arti Fondazione Antonio Caccia). 

Tagad – Mākslas muzejs (Museo d’Arte).



Mēs stāvam tepat uz vietas, un tikai laiks iet garām, savu 

daļu līdzi ņemdams no dzīvības spēka un veselības.
Aspazija māsai Dorai Rozenbergai 1908.gada 1.aprīlī



Lugānas vientulība zemnieku starpā, nervoza rīvēšanās, 

mitras akmeņu mājas un ezers, viss kopā mani saēdis.
Aspazija Antonijai Lūkinai 1912.gada 11.jūlijā



Kvīts  par Aspazijas «miedziņa» - veronāla – pirkumiem Etores Soldati aptiekā 

1914. gadā



Ausu un kakla ārsta Dr. Ubaldo Censi

Aspazijai (Amālijai Nagliņai) 

izrakstīta kvīts 28. XII 17.



Visi mani darbi ir 20 gadus atpakaļ rakstīti, un tagad tik

tie 2 dzejoļu krājumi un starpā tie 7 gadi redakcijas.
Aspazija 1913. gada 23. janvārī



Aspazijas radošā darba bilance (1906-1920)

I. Liriskā biogrāfija:

“Saulains stūrītis” (1910),

“Ziedu klēpis” (1912)

“Izplesti spārni” (publ. 1920)

II. Autobiogr. darbs “No atzīšanas koka” (1919)

III. Atsevišķu dzejoļu vai dzejoļu kopu publikācijas periodikā

IV. Fantāzijas prozā “Pa idejas ceļu” (“Via dolorosa”)  u.c.

V. Apceres “Par laulības celšanos un attīstību”,

“Pie vēstures ugunskura”, “Sievietes franču revolūcijā” u.c.

VI. Polemiski raksti vairākās publiskās diskusijās



Tičīniešu tēlnieka Vinčenco Velas 

(Vincenzo Vela; 1820-1891)

skulptūra

La Desolazione 

(Izmisums)



Raiņa dzejoļu krājuma

«Tie, kas 

neaizmirst»
(1911)

priekštitulā ievietotā

Vinčenco Velas 

skulptūras 

«La desolazione»

reprodukcija



Almas un Edvarda Paegļu uzstādītā piemiņas plāksne

bie bijušā Karlo Kataneo nama Kastaņolā (1930)





Karlo Kataneo nams (Lugānas Vēstures arhīvs) šodien



Karlo Kataneo nama (Lugānas Vēstures arhīva) centrālā ieeja



Raiņa un Aspazijas muzeja kopskats










