Grāmatas
Jāņa Raiņa dzīvē

1865. gada 11. septembrī Zemgalē, Dunavas pagastā, Varslavanos, Krišjāņa Pliekšāna
ģimenē piedzima dēls Jānis, nākamais slavenais dzejnieks Rainis. Bet viņa bērnība pagāja
Latgalē: Tadenavā, Randenē, Berķenelē (Berkenhēgenā), Vasiļovā, Jasmuižā.

Raiņa muzejs „Tadenava”

Raiņa māja Berķenelē

Piemiņas vieta Raiņa vecāku bijušo
māju vietā Randenē

Piemiņas akmens Raiņa vecāku bijušo
māju vietā Vasiļovā

Tieši šeit, iemīļotajā Latgalē, dziļi jūtošais bērns pirmoreiz saprata dzejas skaistumu:
„Pirmie literatūras iespaidi man nāca no mūsu tautas dziesmām, kuras mana māte pati ļoti daudz
un labprāt minēja; vēl ģimnāzists būdams, uzrakstīju vairāk simtu viņas teiktu tautas dziesmu.
Tāpat leišu tautas dziesmas un baltkrievu (gudu) sērās tautas meldijas, kurās es klausījos jau no
5. bērnības gada vismaz līdz piecpadsmitajam. Leitis, vecais Marculis, ir varbūt mana dziļākā
bērnības atmiņa, – kā viņš cauru dienu mala miltus rokas dzirnās un cauru dienu dziedāja
nebeidzamu vienmuļu malēja dziesmu, tādu pat kā dzirnu akmens. Pa nakti atkal dzirdēju vecā
naktssarga, guda Nedzvecka meldijas, kas bija līdzīgas rudens vējam. Pa svētdienām divi
latgaliešu puiši dziedāja visu dienu garu dziesmu par grāfu Plateri un viņa bēdīgo likteni, ka viņš,
jauns būdams, miris pie karātavām sava brāļa dumpinieka vietā, kurš nupat bijis apņēmis
līgaviņu; tās viņam iežēlojies. Atminu vēl tagad meldiju un dažus pantus no šīs dziesmas, kura

bij tik skaista un žēlīga, ka klausoties vienmēr raudāju; varu izdziedāt arī vēl tagad jaunā žīdu
rekruta dziesmu žargonā par kara klausības veidiem un par to pašu nabaga Plateri. Žīdu puisim –
mālderim – vajadzēja to pašu rudeni iet pie lozēm un atstāt līgavu, un viņš varēja gan iejusties
Platera sirdī.” [Dobrovenskis; 38]

Raiņa biogrāfijā, ko uzrakstījis viņa laikabiedrs Antons Birkerts, akcentēts, ka iespaidus
no grāmatām Rainis sāka uzņemt Vilkamiestā jeb Ēģiptes pastorātā, kurā vecumā no 8. līdz 9.
gadiem Rainis bijis pansijā pie šīs Ēģiptes mācītāja un mācīts tur kopā ar mācītāja bērniem.
Pirmās grāmatas, ko Rainis dabūjis lasīt, bijušas Fenimora Kupera grāmatas par indiāņiem un
kāds Vullenvebers, kuras tam ļoti patikušas. [Birkerts: 14].

Vēl divas iemīļotās grāmatas – pasaku krājums „Tūkstots un viena nakts” un Švāba
grieķu varoņteikas. Kā var spriest, runa ir par Gustavu Benjamiņu Švābu. Gustav Benjamin
Schwab (1792-1850) – vācu dzejnieks, rakstnieks, teologs, mācītājs, filologs-klasiķis, seno
valodu pētnieks, profesors, senas mitoloģijas darbu krājuma Sagen des klassischen Altertums,
labākā krājuma vācu valodā līdz pat divdesmitā gadsimta beigām, autors. Latvijas Nacionālās
bibliotēkas elektroniskajā katalogā var atrast G. Švāba grāmatu latviešu valodā vecajā
ortogrāfijā: Schwab, Gustav, Herkuless un wiņa waroņdarbi / Gustav Schwab. Rīga : Gaismas
karogs, [b.g.]. 32 lpp. ; Stahstu krahjums ; II . Vecajā ortogr.

Gustav Benjamin Schwab
Dzīvojot Jasmuižā, „ …viņš lasīja nemitīgi. Aprija grāmatu pēc grāmatas, bet izsalkums
nerimās. Papiņš kaut kur skrēja, izrīkoja, atlaida, pieņēma, rājās un pieprasīja. Jānis gulēja un
lasīja. Izlasīto piemēroja sev. Sveša pieredze, – cik dzīves vajadzētu izdzīvot, lai uzkrātu tādu
pašu? Svešās, gatavās domas viņu interesēja mazāk. Tās bija līdzīgas skolotāju pamācībām.
Sveša doma ir laba, lai sakrustotu to ar savējo. Lai izšķiltu dzirksteli, tām saduroties. Pavisam
kas cits – svešu cilvēku piedzīvojumi, kaislības, nāve. Nevar dzīvot reizē visos laikmetos, bet ar
grāmatu – var. Nevar mīlēt tūkstošiem sieviešu (katrā ziņā vienlaikus, viņš piebilda, savilcis
degunu), bet kopā ar simt grāmatu varoņiem – var. Nevar nomirt un dzīvot tālāk. Bet ar grāmatu
– var. Šinīs dienās viņš vāciski lasa Šillera „Vallenšteinu” un „Trīsdesmitgadu kara vēsturi”,
krieviski – Pomjalovski, Meščerski („Ģimnāzista pašnāvnieka piezīmes”), Dostojevski”
[Dobrovenskis: 120].

Raiņa muzejs „Jasmuiža”

Mācību laikā Rīgas pilsētas ģimnāzijā (1880 - 1882) īpaši dziļu iespaidu uz Raiņi izrādīja
antīkā literatūra. No grieķiem Homērs, Hērodots, Plutarhs un īpaši augstu vērtējamais Aishils.

Bet tomēr, pēc Aspazijas liecinājuma, vismīļotākais dzejnieka varonis bija Sokrāts
(grieķu: Σωκράτης; 469-399 p. m. ē.) – Atēnu filozofs, Platona skolotājs. Sokrāts tiek uzskatīts
par vienu no rietumu filozofijas pamatlicējiem. Viņš izstrādāja uzskatu pārbaudīšanas metodi majeutiku jeb vecmātes metodi. Šī dialoga māksla un tās filozofiskais saturs līdz mūsdienām
nonākuši pastarpinātā formā, jo pats Sokrāts nerakstīja filozofiskus rakstus. Par Sokrātu var
uzzināt lielākoties no vēlākiem klasikas autoriem, galvenokārt viņa skolnieku Platona un
Ksenofonta darbiem, kā arī no viņa laikabiedra Aristofāna lugām. [Vikipēdija]

No romiešiem Cēzars, Līvijs, Ovidijs, Katuls, Juvenāls.

„Grieķu iespaids palika visdziļākais ari pēc, kad nāca visa masa jaunlaiku rakstnieku:
Gēte, Šekspīrs, Šillers, Lesings, Bairons, Šellijs, Puškins, Ļermontovs, Heine, franču klasiskie
traģiķi; vārdu virkni negribu turpināt, jo visu vācu un krievu klasisko literatūru toreiz izstaigāju
caurcauri, ari vecās Nibelungas un Eddas, Luziādes – un tā tālāk – tas bij kā liels izsalkums, kurš
neapmierinājās ari vēl ar daiļliteratūru, bet augstskolas gados un pēc tam ķēra ari pēc visādām
zinātnēm; sevišķi filoloģijas, vēstures, sabiedriskās un filozofiskās daļas no dabas zinātnēm.”
[Birkerts: 19]

Rainis par V. Šekspīra lugu „Karalis Līrs”: „Pēcāk lasīju „Līru”, viņš mani iekustināja
līdz asarām, es manīju, ka raudu tādām pat jūtām, kā par savām skumjām. Vakarā otrreiz tik
beidzu (ar sākumu). Iegribējās pašam drāmas taisīt” [Rainis: 27].

Iestājoties Pēterburgas universitātes (1884.-1888.) juridiskajā fakultātē, Rainis aktīvi
interesējās arī par filozofiju, vēsturi, klausījās D. Mendeļejeva, N. Korkunova un V. Behtereva
lekcijas. Dzejnieks interesējās arī par Latgales kultūru. Zinātņu Akadēmijas bibliotēkā viņš
iepazinās ar bibliotēkas darbinieku privātdocentu Eduardu Volteru, kuram „ …radusies interese,
kas ir tas, kas citu pēc cita pieprasa desmitiem izdevumu latgalieši dialektā”. [Dobrovenskis:
120].

Rainis daudz tulkoja. Uzmetumā pie autobiogrāfiska romāna dzejnieks rakstīja:
„Literatūra – vecā klasiskā: Homērs, Horacijs, Katulls, Tibulls, Alkinojs, Sapfo, Sofokls,
Aristofans, Lukiāns. Literatūra – jaunāka, klasiķi: Gēte – „Fausts’, Bairons – „Kains”,
Manfreds”, Turgeņevs, Dostojevskis, Tolstojs, „Jevg. Oņegins”, Ļermontovs, dzejoļi, Ņekrasovs.
Visu sapīt, visas nācijas izmantot. Mans projekts tulkojumiem latviski, dzejoļu izlase, tad Marks
Tvens, Dikenss – mūsu Bībele, tad satīra kā ierocis…” [citēts pēc: Dobrovenskis: 162].
Daudz izdevās, daudz latviešu literatūrā nepārspēts, īpaši J. V. Gētes "Fausts", kurš
iznāca atsevišķā izdevumā 1898. gadā. Vēl 20. gadsimtā pirmajā pusē A. Birkerts rakstīja:
„Rainis un tāpat neviens cits toreiz nemaz nevarēja aptvert, kāda liela nozīme šim „Fausta”
tulkojumam: viņš kļuva par stūra akmeni visai mūsu modernai lirikai, izteiksmes līdzekļu ziņā –
mums nu bija radīta kupla, bagāta, mākslinieciska valoda” [Birkerts: 47].

1890. gadu beigās, pēc aiziešanas no laikraksta „Dienas lapa”, kur Rainis strādāja gandrīz
četrus gadus par galveno redaktoru, viņš „ …ķērās pie filozofijas (avīzē to nespētu – neatrastu
laiku). Nīčes „Viņpus laba un ļauna”, Bihnera „Spēks un matērija”, Marksa „Kapitāla” pirmais
sējums, Šopenhauers, Feierbahs, senindiešu filozofija, Darvins, Ernsts Hekelis, Timirjazevs,
Dostojevskis, Tolstojs. Visu izlasīto tāpat kā agrā jaunībā viņš nekavējoties pielāgoja savai paša
dzīvei, nekam neticot uz vārda, biežāk atgrūžoties no svešas domas, nekā smeļot kaut ko gatavu.
Viņš strādāja kā kausētava, kurā milzīgā temperatūrā un spiedienā visdažādākās vielas vārās un
apmainās atomiem, pārvēršoties par jaunu kausējumu ar nekam nezināmām īpašībām”
[Dobrovenskis: 267].

Un tā bija no bērnu gadiem. Un tā būs līdz dižena dzejnieka pēdējām dienām. Grāmata
kā logs neizbaudītajā pasaulē. Grāmata kā skolotāja. Grāmata kā cilvēciskas pieredzes glabātāja.
Grāmata kā atbilde uz svarīgiem jautājumiem. Grāmata kā dzīve.
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