
Knuta Skujenieka dzejoļa analīze 

 

iesien baltā lakatiņā 

iesien dziļi savā ziņā 

to no kā mēs neesam brīvi  
mūsu alkatīgo dzīvi 
ne vairs sūru ne vairs melnu 
sauju sidrabotu pelnu 
 
dodies projām  

taka gaida 
skumji atvasara smaida 
cauri gariem lietiem klusi 
šorīt saule uzlēkusi 
pirms tai atkal miglā tīties 
vēl tik reizi atskatīties 
 
 te aiz kalna tur aiz kalna 
paliek pāri sirma salna 
prom no sārta pīlādžkoka 
ej ar baltu nastu rokā 
ne vairs melnu ne vairs sūru  
mūsu pielocīto pūru 

 

1.Nosakiet dzejoļa motīvu, minot atslēgvārdus! (Par ko ir dzejolis? Kuri vārdi dzejolī palīdz izteikt 

galveno domu?) 

Dzejolis “iesien baltā lakatiņā”, manuprāt, ir par atskatīšanos uz kādu notikumu, pārdzīvojumu, dzīves 

posmu vai pat visu dzīvi. Piedzīvotais, iespējams, ir bijis sāpīgs, taču no piedzīvotā tālākajam ceļam nav 

jāpaņem līdzi melnais un sūrais, bet gaišas atmiņas. Varētu teikt – dzejolis par attieksmi pret dzīvi un 

notikumiem. Knuts Skujenieks uzskata, ka ir jābūt labestīgam, ļaunais nav jāpiemin ar ļaunu, ir 

jāpiedod. 

Dzejoļa atslēgas vārdi – “iesien baltā lakatiņā”. 

2. Nosakiet dzejoļa kompozīciju, panta formu, ritmu!  

Dzejoli veido 3 strofas (panti), katrā strofā – 6 vārsmas (rindas). Ir atskaņas blakus esošajās vārsmās 

(blakus atskaņas). Pantmērs – trohajs (viena uzsvērta, viena neuzsvērta zilbe). 
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3. Raksturojiet dzejoļa tēlus! (dzejolī par tēliem uzskata jebkuru dzīvu būtni, nedzīvu lietu, dabas 

parādības, sajūtas, piemēram, ilgas). 

Dzejoļa domu palīdz atklāt tādi tēli kā balts lakatiņš, balta nasta . Kādreiz baltā lakatiņā iesēja 

pusdienas un nesa uz lauku, ciemakukuli, kuru nesa mīļam un tuvam cilvēkam, tas bija kaut kas svēts. 

Sirma salna, atvasara – šie tēli palīdz radīt apcerīgu, pārdomu pilnu noskaņu. Pīlādžkokam ir spēks 

atvairīt ļaunumu. Pielocītais pūrs – tie ir notikumi, pārdzīvojumi, pieredzētais. Dzejoļa tēli palīdz radīt 

gaišu, piedodošu noskaņu. 

4.Raksturojiet tēlainās izteiksmes līdzekļus. 

Dzejolī izmantoti 

*epiteti 

Baltā lakatiņā, sidrabotu pelnu, sārta pīlādžkoka 

*personifikācijas 

taka gaida, atvasara smaida 

* metaforas 

Balta nasta, pielocītais pūrs 

5.Raksturojiet lirisko “es” (liriskais “es”ir dzejoļa cilvēciņš, kurš pārdzīvo, jūt, jo ne vienmēr liriskais 

“es” ir jāuztver kā pats autors)! 

Dzejoļa “iesien baltā lakatiņā” liriskais varonis ir pārdomu pilns, daudz piedzīvojis, pieredzējis arī sūrus 

mirkļus, bet tas nebūt nenozīmē, ka šis cilvēks ir vecāka gadagājuma. Uz notikumiem liriskais “es” 

skatās ar rāmu un piedodošu attieksmi, neizmērojamu labestību un pāridarījumus pārvērš “sidrabotos 

pelnos” – vieglās un gaišā atmiņās, kas palīdzēs doties tālāk, jo “taka jau gaida”.  

 

 

 


