
“Reizēm, lūk, tā dzīve sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš.” 

(R. Blaumanis Skroderdienas Silmačos  )  

 

Vidzemes augstienes Ērgļu pagasta vienā no skaistākajām vietām, Braku mājās,  ievijies 

latviešu klasiķa, noveļu meistara un modernās dramaturģijas pamatlicēja  Rūdolfa Blaumaņa dzīves 

pavediens. Braku klusumā un mierā tapa lielākā daļa viņa daiļdarbu. Viņa spalvai pieder noveles [..] 

"Purva bridējs", "Raudupiete" un [..] jaukākā latviešu komēdija "Skroderdienas Silmačos"1,  kurā 

jaunā meitene Elīna viedi rezumē: “Reizēm, lūk, tā dzīve tā sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš. Tu tin, tin, 

viss iet labi, uzreiz drusku kas aizmetas, tu pavelc, paknibini, un nav viens, divi, kad pavediens 

mezglu mezglos.”2 

 Dzijas gabaliņš spēj satīties miljons dažādos mezgliņos.  

Katrs mezgls rada vēl vairāk jaunu mezglu, kad kāds cenšas to atšķetināt, nezinot, kā to darīt 

pareizi. Kā ar dzijas gabaliņu, tā arī dzīvē, nezinot, kā pareizi risināt problēmu, iespējams radīt vēl 

vairāk samezglojumu . Katra jaunā problēma ir kā jauns mezgliņš mūsu nelielajā dzijas gabaliņā – 

mūsu dzīvē. Dzīvē ir dažādas problēmas jeb dažāda lieluma mezgliņi. Katra dzīve ir citāda gan pēc 

garuma, gan problēmu skaita, to veida un atrisinājuma, jo … 

…dzijas gabaliņš spēj satīties miljons dažādos mezgliņos. 

Dzīve var būt dažāda garuma - citam tā var būt pavisam neilga, bet cits var nodzīvot garu, 

garu mūžu. Katra cilvēka dzīves ilgumu ietekmē dažādas problēmas. Piemēram, skatoties uz dzijas 

gabaliņu, varam novērot, kā tas saīsinās proporcionāli mezgliņu skaita pieaugumam. Tāpat kā dzijas 

pavediens, arī mūsu dzīve var izmainīt savu garumu -  jo vairāk problēmu mēs radām un nerisinām  

savā dzīvē, jo, iespējams, īsāks ir mūžs. Katra mazā problēma, kura paliek neatrisināta, rada arvien 

vairāk jaunu problēmu. Katra cilvēka gribasspēks un izturība ir noteicošie lielumi problēmu 

risināšanā. Lai gan man ir tikai 16 gadu, esmu par to jau pārliecinājusies, jo … 

… dzijas gabaliņš spēj satīties miljons dažādos mezgliņos,  tāpēc mūsdienās cilvēkam ir tik 

ļoti viegli iekulties nepatikšanās, pakļaujoties tādiem kārdinājumiem kā alkohols, smēķēšana u.tml. 

Tāpat ir ar dzīparu, to ir tik viegli samezglot, bet ne tik vienkārši (reizēm pat neiespējami)  no šiem 

mezgliem atbrīvoties. Katrs cilvēks ir atbildīgs par lietām, ko dara, par briesmām, kurām sevi pakļauj. 

Katram ir nepieciešams aizdomāties, ko prātam un ķermenim nodara mūsu dažādie paradumi. Sekas 

nevar redzēt vai sajust uzreiz, tās atklājas pēc laika, bet tomēr tas, ka tās nejūt šodien vai rīt, nenozīmē, 

ka šī ieradumu un piedzīvojumu ietekme neliks par sevi manīt, piemēram, pāris gadu vai gadu desmitu 
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vēlāk. Par to esmu pārliecinājusies, vērojot situācijas savu pieaugušo paziņu un draugu lokā.  Mēs 

pastāvīgi esam pakļauti dažādām situācijām, kurās mūsu izvēle ietekmē turpmāko dzīves gaitu tāpat 

kā Rūdolfa Blaumaņa darbu personāžiem. Manuprāt, R. Blaumaņa salīdzinājums, ka dzīve spēj 

sarežģīties kā dzijas gabaliņš, bija, ir un būs patiess visos laikos. Dzijas pavedienu ir tik viegli 

samezglot, bet vēl vieglāk to ir pārraut, mēģinot to atmezglot neuzmanīgi. Tāpat ir ar dzīvi. Cilvēku 

dzīve ir tikpat trausla kā dzīpars - katram ir savas robežas, katrs spēj izturēt tikai noteiktu skaitu 

pārbaudījumu, jo…  

… dzijas gabaliņš spēj satīties miljons dažādos mezgliņos. 

 Manuprāt, tādēļ ir cilvēki, arī  jaunieši, kuri apsver iespēju izdarīt pašnāvību. Cilvēkiem kļūst 

pārāk grūti, jo radušās problēmas un to sekas šķiet neatrisināmas. Lielākoties cilvēki nemaz neapsver 

idejas par problēmu atrisināšanu, jo tā ir vieglāk. Daudzi nemaz  nepadomā, ka uz pasaules nav 

neatrisināmu problēmu, tāpat kā nav  mezgliņu, ko nevar atšķetināt. Esmu sapratusi, ka dzīvība ir 

visdārgākā dāvana un visu var atrisināt, lūdzot vairāk pieredzējušu un zinošāku līdzcilvēku un 

profesionāļu atbalstu un padomu. 

 Dzijas gabaliņš spēj satīties miljons dažādos mezgliņos… 

…bet ir iespēja to šķetināt, mēģinot iet atpakaļ pa ceļu, kurā tas tika samezglots. Es domāju, 

ka lielākajā daļā gadījumu arī dzīvē var atrisināt sarežģījumus, atmiņās atgriežoties brīdī, kurā 

samezglojums sākās, un attiecīgi tam meklējot risinājumus. Es domāju, ka visas problēmas ir vieglāk 

atrisināt, ja cenšas saprast arī visu tos cēloņus, kas ir novedis līdz šim samezglojumam. Līdzība ir arī 

abu trauslumā – gan pavedienu, gan dzīvi ir viegli pārtraukt, bet tā nevajadzētu darīt, jo pat sairušu 

dzijas galiņu ir iespējams atjaunot, arī tad, ja tas veido mezglu, kas satur kopā. 

Dzijas gabaliņš spēj satīties miljons dažādos mezgliņos… 

Esmu pārliecināta, ka dzijas gabaliņa līdzība ar dzīvi,  ir ne tikai patiess, bet arī pamācošs 

apgalvojums. Daudzi mani vienaudži neapzinās, cik viegli problēmas var radīt ne tikai īslaicīgas 

nepatikšanas, bet arī ilgstošas un tālejošas sekas dzīvē. Viņi nesaprot, ka dzīve, ko veido pašlaik, ir 

tā pati dzīve, kuru nāksies dzīvot un par kuru būs jāatbild visu atlikušo mūžu. Ja jaunieši savu dzijas 

gabaliņu pārlieku samezglo, nākotnē to atrisināt būs daudz, daudz grūtāk. Piemēram, mīlestība, 

draudzība, uzticēšanās, vilšanās, arī naids un izmisums var gan samezglot dzīvi, gan varbūt sniegt 

vērtīgu pieredzi, izdarot turpmākās izvēles.  

Dzijas gabaliņš spēj satīties miljons dažādos mezgliņos, tādēļ  

Rūdolfa Blaumaņa darbos cilvēkam ir dota izvēle - saskarties ar dažādām problēmām, vai nē. 

Bieži vien šie personāži nemaz neapzinās tālāko, kas kā smaga nasta nāks līdzi viņu nepareizi 

izdarītajām izvēlēm.  

Piemēram, Kristīne no noveles Purva bridējs. Viņa izvēlējās aklu mīlestību, nemaz 

nepadomājot par to, kā Edgara alkoholisms ietekmēs viņas pašas dzīvi, vai par to, ka viņa noteikti 



sarūgtinās savu māti un, iespējams, pat pakļaus savu ģimeni nabadzībai, ja Edgara problēma nebūs 

atrisināma,  jo “Edgars ir ļoti temperamentīgs un labprāt pakļaujas visiem dzīves kārdinājumiem – 

dzeršanai, kārtīm, sievietēm; tāpēc viņš pats [..] sevi dēvē par purva bridēju. Savukārt Kristīne ir  

bezmaz ideāls sievišķības iemiesojums”3. Kristīne, ticot mīlestībai, izvēlējās samezglot savu dzīves 

dzijas gabaliņu. Lai gan daži mani klases biedri uzskata, ka Kristīnes lēmums bija pareizs, manuprāt, 

viņa nekad nebūs laimīga,  ja neizdosies izārstēt Edgara slimību. Kad mēs klasē literatūras stundās 

diskutējām par šo noveli, es sapratu, ka cilvēks nekad nebūs laimīgs, ja viņam ir jārisina ne tikai savas 

problēmas, bet arī cita. Iespējams, cilvēki ar spēcīgu raksturu to spēj, bet tādu noteikti nav vairākums. 

Var jau būt, ka  mīlestība spēj darīt brīnumus, bet šajā gadījumā ir jānotiek tiešām milzīgam 

brīnumam, lai kāds justos laimīgs tādā situācijā, kādā bija Kristīne. Manuprāt, būtu ļoti svarīgi jau no 

mazām dienām bērniem iemācīt izdarīt labāko, atbilstošo izvēli, kas pēc tam nav jānožēlo.  

Bet dzijas gabaliņš tik tinas un spēj satīties miljons dažādos mezgliņos, jo … 

… Raudupietes savtīgās izvēles dēļ mazā Matīsiņa dzīves dzijas gabaliņš bija pavisam īss. 

Manuprāt, Raudupietes nepareizā izvēle bija viena no tām, kas pārrāva arī viņas mūžu. Ja viņa nebūtu 

izvēlējusies bildināt Kārli, bet gan izglābt Matīsiņu, tad, visticamāk, Raudupiete būtu dzīvojusi, bet 

“stāsts noslēdzas ar kategorisku Kārļa atteikumu un Raudupietes pašnāvību”4. Var, protams, runāt 

par to, kas būtu, ja būtu, bet šajā novelē ļoti uzskatāmi var novērot, kā mūsu izvēles ietekmē ne tikai 

mūsu, bet arī apkārtējo dzīvi. Raudupiete, tieši tāpat kā Kristīne, vēlējās būt laimīga, bet tas nav īstais 

veids, kā iegūt perfekti gludu dzīves dzijas gabaliņu. Manuprāt, daudzi cilvēki uzskata, ka labākais 

veids, kā atšķetināt savas problēmas, ir tās uzvelt kādam citam vai - vēl jo vairāk - vainot citus pie 

tām. Es tam nepiekrītu, jo tikai katra persona var skaidri apzināt savā dzīvē radušos sarežģījumu 

iemeslus vai izvēles, kas pie tiem ir novedušas. Es domāju, ka vissvarīgākais noveles “Raudupiete” 

vēstījums ir mudinājums lasītājam  pievērsties savas rīcības izvērtēšanai. 

Bet dzijas gabaliņš tik tinas un satinas dažādos mezgliņos, jo … 

…mēs, jaunieši, manuprāt,  arvien mazāk domājam par to, kā izdarītās izvēles ietekmēs mūs 

tālāk dzīvē, jo darbības, kas notiek pašlaik, pēc gadiem var pieņemt citus apmērus un uz mūs dažādi 

ietekmēt. Cilvēks sava mūža laikā vienmēr pieļauj kļūdas vai paspēj iekulties kādās nepatikšanās, jo 

perfekts cilvēks, protams, neeksistē. Mēs katrs, arī es, uz sava dzīves dzijas dzīpara ar mūsu 

pieļautajām kļūdām, nelaimēm un problēmām, tāpat kā ar labajām izvēlēm un notikumiem, veidojam 

unikālu rakstu, kas mūs katru padara īpašu un atšķirīgu no apkārtējiem. Es domāju, ka nav 

nepieciešams pārlieku baidīties pieļaut kļūdas, vien noteikti, nonākot krustcelēs, ir jāizvērtē visa 

pieejamā informācija par sekām, ko mūsu izvēle var nest. Tāpēc jau no mazotnes ir svarīgi mācīties 

domāt un izvērtēt.   Piemēram, bērniem ir jāstāsta, ka ne tikai uz mirkli sāpēs, ja pieskarsies karstai 
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plīts virsmai, bet arī tas, ka šāds kairinājums var izraisīt nervu bojājumus, kuru sekas varēs sajust visa 

mūža garumā. 

Bet dzijas gabaliņš tik tinas un tinas, arī atšķetinās, bet mezgliņi…   

… un dzīves sarežģījumi ne tikai komēdijā Skroderdienas Silmačos, bet arī novelēs 

Raudupiete un Purva bridējs vēsta par cilvēka dzīvi kā dzijas gabaliņu, kuru mēs ietekmējam ar 

savām izvēlēm- gan pareizajām, veiksmīgajām, gan kļūdainajām.   

Es uzskatu, ka bērniem, jauniešiem (un reizēm arī pieaugušajiem) jāatceras, ka visi dzīves 

mezgli ir ne vien atmezglojami, bet varbūt arī novēršami. Pat, ja cilvēka izvēļu sekas atstāj rētas, nav 

nekā tāda, ko nevarētu atrisināt ar apkārtējo atbalstu, padomu un sirds siltumu. Jauniešiem iesaku 

vērsties pēc palīdzības un nebaidīties no apkārtējo nosodījuma (arī R. Blaumanis savus personāžus 

nenosodīja) - problēmu atzīšana prasa ne vien  drosmi, bet arī pacietību, tās šķetinot, jo dzijas gabaliņš 

tinas un tinas, samezglojas un atšķetinās un … 
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