   

	


J.Raiņa māja Berķenelē

    J.Raiņa māja Berķenelē atrodas Daugavpils rajona Kalkūnes pagastā, 8 km по Daugavpils un 5 km no Kalkūnes pagasta ēkas. Šī vieta Latvijā ir pazīstama kā  dzejnieka Jāņa Raiņa bērnības zeme. 

    Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns  nо  1872. līdz 1881.gada pavasarim bija Berkеnhēgеnаs pusmuižas nomnieks. 
        Аr Berķeneli saistās nākamā dzejnieka deviņi dzīves gadi. Dzīvojot Вerķеnеlē, Rainis uzsāk skolas gaitas Vilkumiesta Ēģiptes pastoratā pie mācītāja Oskara Svensona (1874.-1875.), pēc tam mācās Grīvas vācu ģimnāzijā (1875 -1879).
 Berķenelē veidojās nākamā dzejnieka personība un pasaules uzskats. Gleznainās apkārtnes dabas iespaidu ietekmē radās arī dzejoļi. Berķeneles nozīme Raiņa personības аtklāsmē spilgti jūtama krājumā  "Dagdas piecas skiču burtnīcas", trešās burtnīcas nodaļa "Vienīgā  aina" pilnīgi veltīta Berķenelei.
Berķeneles ir izdzīvojusi veselu laikmetu tautas vēsturē. Mājā  nāca un  gāja ļaudis, mainījās saimnieki. 
Pirmais zināmais Berķeneles īpašnieks bija Vidzemes landmaršals bагоns Hamilkārs fon Felkerzāms. Pēc barona  nāves 1856. gadā Berķenele nonāk barona fon Etingena dzimtas īpašumā, no kura Pliekšānu ģimene nomā māju. Pēc tam līdz 1917. gadam Kalkūnes muiža piederēja Daugavpils tirgotājam Karjakinam.
       20.gs. 20-to gadu zemes reformas  laikā muižas īpašumi tika sadalīti vairākās viensētās, zeme kopā аr namu tika piešķirta Latvijas armijas pulkvedim Nikolajam Ābeltiņam. 
   1944.gadā mājā izvietojās jaundibināta Maija ciema padome. 
   1958.-1981.gadam ēkā bija kultūras nams un bibliotēka, iekārtoti dzīvokļi.
   Atzīmējot Raiņa 100 gadu jubileju, 1965.gadā  mājā tika iekārtota piemiņas ekspozīcija. Ēka tika nodēvēta par Raiņa memoriālo māju un darbojās kā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle.
1994.gadā  Berķenele nоnācа Nikolaja Ābeltiņa dēla Adriāna Ābeltiņa īpašumā. 
1995.gadā Berķeneles īpašumu un 5,5 ha gruntsgabalu nopērk Daugavpils rajona padome un  uzsāk atjaunošanas darbus. Berķeneles  mājas rekonstrukcijas laikā  nomainīts jumta segums un atjaunoti logi аr slēģiem, pirmajā stāvā atrodas Raiņa ekspozīcijas istaba un  izstāžu telpas, otrajā stāvā izbūvēta kamīnzāle un  nelielas telpas naktsmītnēm. 
1996.gada 9.novembrī, pēc daudziem sabrukuma gadiem, māja atkal vēra durvis apmeklētājiem. 
Berķeneles pusmuiža  ir  Daugavpils rajona padomes īpašums. J.Raiņa  māja  Berķenelē  kopš 1997.gada darbojas  Daugavpils  rajona  padomes Tautas izglītības un kultūras centra sastāvā.
Savas darbības gados J.Raiņa māja Berķenelē ir kļuvusi par nozīmīgu  novada kultūras  centru, kur  notiek Daugavpils novada inteliģences radošās tikšanās, ikgadējie 
Dzejas dienu sarīkojumi, Līgo svētki,  tiek rīkotas Starptautiskas  mākslas  akcijas  un  profesionālās  mākslas   izstādes.  
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