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Adrians Briedis-Makovejs  
un viņa vārdu pasaule

Liriskā formula, kas nosaka Adriana Brieža-Makoveja 
haiku pulsu, meklējama gaismas apcerē, dzejnieka ga-
rīgajam mirdzumam gluži kā saules stariem krītot, at-
starojoties, salūstot un absorbējoties. Šī dzejnieka poē-
tiskā gaisma nāk no viņa izjūtu un domu savstarpējām 
pārlijām un pārejām, tā nosēdusies viņa iekšējā “mag-
mā” – tajās zemapziņas dzīlēs, kurās visīstāk sakņojas 
poēzija. Dzejas patiesā daba taču nekad nav vienādo-
jama ar mūsu esamības loģisko un racionālo dabu. Tā 
ir saistīta ar pārdzīvojumu, intuīciju, iedvesmu, iztēli, 
noklusējumu – ar savveida kosmiskās enerģijas uztveri, 
kas izpaužas kā transcendentāls un metafizisks paisums 
vai elektrizējošs un magnetizējošs spēks.

Poēzija, tāpat kā mūzika, nākusi šajā pasaulē nevis 
atklāt, bet gan gluži otrādi – pavairot šīs pasaules no-
slēpumus, un mūsu sirdīs tā izjumjas vienīgi uz īsu brīdi 
kā varavīksne pēc vasaras svētīgā negaisa pie debesu 
jumola – trīs rindās, kuras nereti izteic visu mūsu bū-
tību – Lielo Visu. Trīs rindas, kas, izverdot no dzejnieka 
iekšējas būtības magmas, kristalizējas haikā. Vienīgā 
iespēja, kā šo iekšējās būtības magmu kristalizēt – tas 
ir tēls jeb, precīzāk, metafora. Citādi izsakoties, Adrians 
Briedis-Makovejs tiecas nevis rakstīt haikas vai uzrakstīt 
haiku, bet gan sacerēt tēlu, metaforu, pats sevi – noslē-
pumu, kas mums, lasītājiem, savukārt ļauj to izjust un 
pārdzīvot, saprast mūs pašus, mūsu pašu būtībai īsteni 
piederošo.

Daudzējādā ziņā haika ir “ģeometriska” forma. 
Rumāņu tautasdziesma doina ir vai nu vertikāla, vai 
horizontāla (tātad stāstoša un aprakstoša), bet latvie-
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šu daina (abi vārdi nāk no ilīriešu valodas), cik es zinu, 
vienlaikus ir gan vertikāla, gan horizontāla, tas ir, visai 
tuva klasiskās japāņu haikas izpratnei, kur šo horizon-
tāļu un vertikāļu savijums ir būtiski svarīgs. Haika – tas 
ir savveida Zelta jeb Pītagora trijstūris, kas savukārt 
ataino Piramīdu, turklāt haika ir apvērsta Piramīda. 
Haikas pirmo rindu varētu salīdzināt ar saules staru, 
kurš vertikāli krīt uz mūsu iztēlotās Piramīdas augšas, 
bet nākamās divas rindas lasītāju projicē uz horizon-
tāles, tādējādi it kā atdalot neredzamo no ieraugā-
mā, no nezināmā, nepazīstamā, neradītā jeb, kā teicis 
20. gadsimta rumāņu dzejas klasiķis Nikita Stenesku 
(1933–1953), – no “laikmetu neizdomātā”. Haika – tā 
ir kā dubulta refleksija: pāreja no objekta, tas ir, reā-
lā priekšmeta vai ainas uz subjektu (iekšējo izjūtu un 
apceri), un otrādi. Dzejnieks kādā no savām haikām 
izsakās tā: “tu vari uzrakstīt haiku/ tikai tur/ kur saule 
augšpēdus guļ”. Tātad tur, kur diena tiek atdalīta no 
nakts, poētiskā ideja no reālā notikuma – tajā vietā 
vai punktā, kas vienlaikus ir gan zenīts, tas ir, debesu 
sfēras visaugstākais punkts, kas atrodas mums virs 
galvas, un nadīrs, tas ir, debesu sfēras punkts zem ho-
rizonta tieši pretī zenītam. Citiem vārdiem, tas punkts, 
kur ārējās pasaules dienvidus gaisma krustojas un sa-
plūst kopā ar cilvēka iekšējās pasaules gaismu, radot 
vienotu mirdzumu – pusnakts jeb ziemeļu gaismu, 
dienvidu un ziemeļu gaismu saplūsmi.

Adriana Brieža-Makoveja haikās šī divu gaismu sa-
plūsme gandrīz vienmēr saglabā savu ziemeļu gaismas 
noslēpumu, kurā pastāv kaut kāds nemiers un satrau-
kums jeb, poētiski izsakoties, viņa dvēseles kliedziens, 
tāpat kā norvēģu gleznotāja ekspresionista Edvarda 
Munka (1863–1944) slavenajā gleznā “Kliedziens”. 
Kliedziens, kurš pāriet citā kliedzienā, nereti kā virpulis 
vai ūdenskritums, kaut kas sakāpināts un pat disonē-
jošs, kas pastiprina Adriana Brieža-Makoveja haiku dra-
matisko un nereti pat traģisko noskaņu.
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Taču tajā pašā laikā viņa haikās mēs uzejam bezgala 
daudz maiguma un mīļuma, jā, pat savveida eņģelisku-
ma – īpaši, ja šajās haikās ir runa par mīlestību vai mīļo-
to cilvēku: “tavas sārtās lūpas/ kuras man dāvā/ ir pilnas 
ar ērkšķiem”.

Par kādu mīlestību dzejnieks šeit stāsta? Par pasau-
līgo vai varbūt kristīgo – ziedošanās mīlestību, trans-
cendentālo mīlestību? Vēl nozīmīgāka šajā ziņā man 
šķiet cita Adriana haika: “es slīkstu tavā skūpstā/ tuvāk 
tavai dvēselei/ kas slēpjas pašā dzelmē”. Tā vien šķiet, 
ka dzejnieks runātu ne tikai par zemes mīlestību vien, 
bet arī par dievišķo dvēseli, kas piemājojusi tās pašos 
dziļumos visu šo pasaules mīlestību. Bet, lūk, Edvarda 
Munka kliedziena trīsas, kuras apslāpējusi polārblāzma: 
“cilvēku skudrupūznī/ es ielecu/ atkal viens”. Neviens 
jau šajā cilvēku skudrupūznī dzejnieku ar varu nedzen, 
jo tas viņam ir svešs, un tomēr viņam tajā ir jāielec, lai 
viņš nekļūtu vēl vientuļāks, visviens, kā dzejnieks šai 
anonīmajā cilvēku pūznī justos.

To vēl spilgtāk uzsver cita Adriana Brieža-Makoveja 
haika: “cilvēku smadzenēs/ valda haoss/ gluži kā pirms 
pasaules radīšanas”. Jā, cilvēka prātu nosaka saprāts, 
taču ar to vien ir par maz, lai viņa domas un dvēseles 
stāvokļus sakārtotu un līdzsvarotu. Cilvēka prāts – tas 
ir kā svari: te viens, te otrs svaru kauss pasveras gan uz 
augšu, gan leju – te virsroku gūst labais, te ļaunais, te 
reālais, te ireālais, te apskaidrība, te šaubas. Viss reizē 
ir gan skaidrs, gan arī neziņā tīts. Un tas, kā dzejnieks 
kādā savā haikā izsakās, tāpēc, ka: “melns un balts/ spē-
lējas manā dvēselē/ es pa vidu”. Tā ir pat kā savveida 
pulsācija starp ķīniskajiem iņ un jan – vīrišķo un sieviš-
ķo, analītisko un emocionālo, kas vibrē laikā un telpā, 
savērpdamies savā starpā kā virpulis, kurš pagaist kaut 
kur dzejnieka būtības pašās dzīlēs. No šejienes arī viņa 
“saucēja balss tuksnesī” kādā no tā haikām: “spalgs klie-
dziens/ caurums debesīs/ mans izmisums”. Dzejnieks 
nevis paplašina savus poētiskos tēlus, bet gan – gluži 
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otrādi – reducē līdz to būtībai – metaforai. Dzejnieka 
dvēseles stāvokļi ir suģestējoši, tāpēc atsaucas lasītā-
ja apziņā kā viņa paša sākotnējā dvēseles stāvokļa at-
balss.

Tāpat kā sonets, arī haika kā precīza un strikta forma 
ļauj dzejniekam dažos vārdos pateikt maksimāli daudz, 
kristalizējoties tajā stāvoklī, kas, iespējams, ir visai ilu-
zors, bet kas tomēr dzejnieka garīgo izjūtu, kura atrodas 
nemitīgās, satrauktās un nemierpilnās svārstībās, spēj 
līdzsvarot – sabalansēt viņa garīgās dzīves pretrunīgos 
un dramatiskos izjūtu un pārdomu svaru kausus.

Man šķiet, ka Adrians Briedis-Makovejs gluži kā 
neredzams airētājs savās haikās iras pretī mūžībai. 
Neredzamais airētājs ceļā uz to krastu “Nekur”, kas vien-
laikus atrodas gan šajā pasaulē, gan arī tajā, ko mēs, la-
sītāji, iztēlojamies un priekšstatāmies.

Labu ceļavēju!

Nikita Danilovs
Jasi, Rumānija
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