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Darbojošās personas:

Antonio Saljēri

Volfgangs Amadejs Mocarts

Konstance Vēbera, Mocarta sieva

Jozefs II, Austrijas imperators

Grāfs Johans Kilians fon Štreks, imperatora ceremonijmeistars

Grāfs Francs Orsīni-Rozenbergs, Imperatoriskās operas direktors

Barons Gotfrīds van Svītens, Imperatoriskās bibliotēkas prefekts

Divi Ventičelli (Tenku vāceles) – „Vēja pūsmiņas”*, informācijas, 
baumu un tenku vēstneši

Mājas pārvaldnieks 

Saljēri sulainis (bez teksta)

Saljēri pavārs (bez teksta)

Terēza Saljēri, Saljēri sieva (bez teksta)

Katerīna Kavaljēri, Saljēri skolniece (bez teksta)

Džuzepe Bonno (bez teksta)

Kalpi un Vīnes pilsoņi

Lugas darbība notiek Vīnē 1823. gada novembrī un atmiņās no 1781.-
1791. gadu desmitgades.

*) „Vēja pūsmiņas” – sava veida analoģija saistībā ar Rosīni pazīstamo operu „Seviļas bārddzinis”, kur 
ārija par Dona Bazīlio apmelojumu sākas ar vārdiem „Neslavas celšana kā maija vējš...” Itāļu valodā 
„vējš” – „vējiņš = ventičello”.
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PIRMAIS CĒLIENS

Vīne.

Pirms nodziest zāles gaisma, publika uz skatuves redz četrus objektus. 
Koka taisnstūra labajā pusē atrodas galds, uz kura ir paliktnis kūkām. 
Centrā, vairāk dibenplānā un arī uz taisnstūra atrodas astoņpadsmitā 

gadsimta braucamkrēsls, kas pagriezts ar muguru pret publiku. Pa kreisi  
uz atstarojošās plastmasas klājuma stāv skaistas klavieres marketērijas 

apšuvumā. Virs skatuves karājas liela lustra ar daudziem gaismu 
necaurlaidīgiem stikla kupoliem. Mazās skatuves [spēles laukums 

skatuves dibenplānā] priekškars ir atvērts.

Zālē dziest gaisma.

Tumsā uznāk Vīnes pilsoņi, Saljēri pavārs-konditors un sulainis un ieņem 
savas vietas uz Mazās skatuves. Uznāk arī Saljēri un apsēžas 

braucamkrēslā.

Teātri piepilda dusmīgi čuksti. Šajā čūsku šņākšanai līdzīgajā troksnī 
mēs sākumā nevaram izšķirt neko, izņemot vārdu „SALJĒRI!”, kas 
atkārtojas visos teātra nostūros. Bet pēc tam arī tik tikko saprotamu 

vārdu „SLEPKAVA!”

Čuksti pārklājas un pieņemas spēkā, kļūst skaļāki, negantā spriegumā 
šķeļot gaisu. Tad izgaismojas skatuves dibenplāns, atsedzot vīriešu un 
sieviešu siluetus, tērptus 19. gadsimta sākuma cilindros un krinolīnos.  

Tie ir Vīnes pilsoņi, kas pulcējas uz Mazās skatuves un aprunā skandālu.

Čukstētāji: Saljēri!... Saljēri!... Saljēri!

Skatuves priekšplānā ar muguru pret publiku braucamkrēslā sēž vecs 
vīrs. Kad gaisma kļūst nedaudz spilgtāka, mums ir redzama tikai viņa 
galva, uz kuras uzlikts vecs turku stila turbāns un varbūt pār pleciem 

apmesta šalle.

Saljēri!... Saljēri!... Saljēri!

No dažādām pusēm uzsteidzas divi pusmūža džentlmeņi, arī tērpti garos 
attiecīgā laikmeta apmetņos un cilindros. Tie ir divi Ventičelli – faktu, 
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baumu un tenku vēstneši, kas darbojas lugā no sākuma līdz pašām 
beigām. Viņi runā steidzīgi – īpaši steidzīgi šajā pirmajā parādīšanās 
reizē, un aina atgādina strauju, ļaunu vēstošu uvertīru. Dažbrīd viņi 
uzrunā viens otru, dažbrīd publiku, bet vienmēr ar neatlaidību, kas 

raksturīga cilvēkiem, kuri vienmēr ir pirmie, kas uzzinājuši jaunumus.

1. Ventičello: Es tam neticu!

2. Ventičello: Es tam neticu!

1. Ventičello: Es tam neticu!

2. Ventičello: Es tam neticu!

Čukstētāji: Saljēri!

1. Ventičello: Tā runā!

2. Ventičello: Es dzirdu!

1. Ventičello: Es dzirdu!

2. Ventičello: Tā runā!

1. Ventičello un 2. Ventičello (kopā): Es tam neticu!

Čukstētāji: Saljēri!

1. Ventičello: Visa pilsēta runā.

2. Ventičello: To var dzirdēt it visur. 

1. Ventičello: Kafejnīcās.

2. Ventičello: Operā.

1. Ventičello: Prātera parkā.

2. Ventičello: Graustos.

1. Ventičello: Runā, ka to saka pat pats Meternihs.

2. Ventičello: Runā, ka pat Bēthovens, viņa bijušais skolnieks.
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1. Ventičello: Bet kāpēc tagad?

2. Ventičello: Pēc tik ilga laika?

1. Ventičello: Pēc trīsdesmit diviem gadiem!

1. Ventičello un 2. Ventičello (kopā): Es tam neticu!

Čukstētāji: SALJĒRI!

1. Ventičello: Runā, ka viņš par to kliedz visu dienu.

2. Ventičello: Es dzirdēju, ka viņš to izkliedz visu nakti!

1. Ventičello: Sēž savā dzīvoklī.

2. Ventičello: Nekad neiziet.

1. Ventičello: Jau veselu gadu.

2. Ventičello: Ilgāk. Ilgāk.

1. Ventičello: Viņam jābūt pie septiņdesmit.

2. Ventičello: Vairāk. Vairāk.

1. Ventičello: Antonio Saljēri...

2. Ventičello: Slavenais komponists...

1. Ventičello: Skaļi par to kliedz!

2. Ventičello: Auro pilnā rīklē!

1. Ventičello: Neiespējami.

2. Ventičello: Neticami.

1. Ventičello: Es tam neticu!

2. Ventičello: Es tam neticu!
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Čukstētāji: SALJĒRI!

1. Ventičello: Es zinu, kurš ir palaidis šīs tenkas!

2. Ventičello: Es zinu, kurš ir palaidis šīs tenkas!

No dažādām pusēm no aizmugures pūļa atšķiras un skatuves priekšplānā 
iznāk divi veci vīri – viens kārns un savītis, otrs ļoti resns: Saljēri sulainis 

un pavārs-konditors.

1. Ventičello (norādot uz vienu no viņiem): Vecā vīra sulainis!

2. Ventičello (norādot uz otru): Vecā vīra pavārs!

1. Ventičello: Sulainis dzird, kā viņš kliedz!

2. Ventičello: Pavārs dzird, kā viņš raud!

1. Ventičello: Kāds notikums!

2. Ventičello: Kāds skandāls!

Ventičelli strauji dodas uz dažādām pusēm uz skatuves dibenplānu, un 
katrs paņem zem rokas vienu no klusējošajiem informatoriem. 1. 

Ventičello strauji ved uz skatuves priekšplānu Sulaini; 2. Ventičello 
strauji ved uz skatuves priekšplānu pavāru.

1. Ventičello (sulainim): Ko viņš saka, tavs saimnieks?

2. Ventičello (pavāram): Ko tieši viņš saka, kapelmeistars?

1. Ventičello: Viens pats savā mājā.

2. Ventičello: Visu dienu un visu nakti.

1. Ventičello: Kādus grēkus viņš izkliedz?

2. Ventičello: Vecais vīrs...

1. Ventičello: Šis vientuļnieks...

2. Ventičello: Kādas šausmas jūs esat dzirdējuši?
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1. Ventičello un 2. Ventičello (kopā): Izstāstiet  mums!  Izstāstiet 
mums!  Izstāstiet  mums  tūlīt  pat!  Par  ko  viņš  kliedz?  Par  ko  viņš 
vaimanā? 

Sulainis un pavārs ar žestu norāda uz Saljēri.

Saljēri (skaļi kliedz): MOCART!!!

Klusums.

1. Ventičello (čukstus): Mocart!

2. Ventičello (čukstus): Mocart!

Saljēri: Perdonami, Mozart! Il tuo assassino ti chiede perdono! 

1. Ventičello (neticīgi): Piedod, Mocart?

2. Ventičello (neticīgi): Piedod savam slepkavam?

1. Ventičello un 2. Ventičello (kopā): Dievs, pasargā mūs!

Saljēri: Pieta, Mozart! Mozart, pieta! 

1. Ventičello: Apžēlojies, Mocart!

2. Ventičello: Mocart, esi žēlsirdīgs!

1. Ventičello: Kad viņš uztraucas, viņš runā itāliski!

2. Ventičello: Kad nē – tad vāciski!

1. Ventičello: Perdonami, Mozart! 

2. Ventičello: Piedod savam slepkavam!

Sulainis un pavārs iet uz dažādām skatuves pusēm un apstājas. Pauze. 
Dziļi satriektie Ventičelli pārmet krustu.

1. Ventičello: Zini, par to taču runāja jau agrāk.

2. Ventičello: Pirms trīsdesmit diviem gadiem.



8

1. Ventičello: Kad Mocarts mira.

2. Ventičello: Viņš teica, ka esot noindēts!

1. Ventičello: Daži runāja, ka viņš esot apsūdzējis kādu personu. 

2. Ventičello: Daži runāja, ka šī persona esot Saljēri.

1. Ventičello: Bet tam neviens neticēja!

2. Ventičello: Visi zināja, no kā viņš nomira.

1. Ventičello: Sifiliss, protams.

2. Ventičello: Kam negadās?

Pauze.

1. Ventičello (viltīgi): Bet, ja nu Mocartam bija taisnība?

2. Ventičello: Ja nu viņu tiešām nogalināja?

1. Ventičello: Un viņš. Mūsu pirmais kapelmeistars!

2. Ventičello: Antonio Saljēri!

1. Ventičello: Protams, tas nevar būt.

2. Ventičello: Faktiski tas ir neticami!

1. Ventičello: Kāpēc?

2. Ventičello: Kāpēc?

1. Ventičello un 2. Ventičello (kopā): Kādēļ lai viņš to darītu?  

1. Ventičello: Un kāpēc jāatzīstas tagad?

2. Ventičello: Pēc trīsdesmit diviem gadiem!

Čukstētāji: SALJĒRI!

Pauze.
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Saljēri: Mozart!  Mozart!  Perdonami...  Il  tuo  assassino  ti  chiede 
perdono!

Pauze. Viņi skatās uz viņu, tad viens uz otru.

1. Ventičello: Kā tu domā?

2. Ventičello: Kā tu domā?

1. Ventičello: Es tam neticu!

2. Ventičello: Es tam neticu!

Pauze.

1. Ventičello: Un tomēr...

2. Ventičello: Vai tas tiešām ir iespējams?

1. Ventičello un 2. Ventičello (kopā čukstus): Vai  viņš  tomēr  to 
izdarīja?

Čukstētāji: SALJĒRI!

Ventičelli aiziet. Sulainis un pavārs paliek stāvam dažādās skatuves 
pusēs. Saljēri apgriež apkārt savu braucamkrēslu un cieši skatās uz 

mums. Mēs redzam septiņdesmit gadus vecu vīrieti vecos, notraipītos 
rītassvārkos, ar vecu turku stila turbānu galvā. Viņš pieceļas un, 

piemiedzis acis, skatās publikā, it kā vēlētos to saskatīt.

*****

Saljēri apartamenti. 1823. gada novembris. Pirms rītausmas.

Saljēri (sauc skatītājiem): Vi  saluto!  Ombri  del  Futuro!  Antonio  
Salieri – a vostro servizio! 

Pulkstenis uz ielas nosit trīs.

Es gandrīz vai varu jūs saskatīt – kā jūs tur gaidāt savu kārtu parādīties 
pasaulē.  Nākotnes  rēgi!  Parādieties.  Es jūs  lūdzu.  Parādieties.  Ienāciet 
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šajā  vecajā,  putekļainajā  istabā  –  šajā  1823.  gada  tumšā  novembra 
pirmsausmas stundā – un esiet mani biktstēvi! Vai jūs neienāktu šeit un 
nepaliktu  kopā  ar  mani  līdz  rītausmai?  Tikai  līdz  ausmai  –  kaut  līdz 
sešiem rītā!

Čukstētāji: Saljēri!... Saljēri!...

Uz Mazās skatuves lēni nolaižas priekškars, aizsedzot Vīnes pilsoņus.  
Tagad uz zīda projicējas blāvi attēli ar augstiem un šauriem logiem.

Vīnes pilsoņi aiziet.

Saljēri: Jūs viņus dzirdat? Vīne ir tenkotāju pilsēta. Te aprunā visi, 
pat mani kalpi. Tagad man ir tikai divi. (Viņš norāda uz viņiem.) Viņi ir 
bijuši  kopā  ar  mani  kopš  tā  laika,  kad  es  pirms  piecdesmit  gadiem 
atbraucu šurp. Bārdas naža glabātājs un kūku taisītājs. Viens rūpējas par 
manu skaistumu, otrs par manu kuņģi! (Kalpiem.) Ejiet prom, abi! Šonakt 
es neiešu gulēt!

Kalpi ir izbrīnīti.

Esiet  te  rīt  no  rīta  tieši  sešos  –  lai  noskūtu  un  pabarotu  jūsu  kaprīzo 
saimnieku! (Viņš uzsmaida viņiem un sasit plaukstas, lai viņus atlaistu.) 
Via. Via, via, via! Grazie!  

Kalpi samulsuši paklanās un aiziet.

(Cieši lūkojoties publikā, pūloties to saskatīt.) Nu, vai jūs neparādīsities? 
Jūs  man esat  vajadzīgi  –  ārkārtīgi!  Šī  ir  manas  dzīves  pēdējā  stunda. 
Nāvei nolemtais lūdz jūsu žēlastību!... Kas man jādara, lai jūs parādītos? 
Lai  jūs  iemiesotos  ķermeņos  un  kļūtu  par  pašiem,  pašiem  pēdējiem 
maniem skatītājiem?...  Varbūt  jāmēģina izsaukt  gari? Tā vienmēr dara 
operās. Ak, jā, protams, tieši tā. Garu izsaukšana. Cita līdzekļa nav. (Viņš 
pieceļas.) Ļaujiet  man pamēģināt  jūs  uzburt  tūlīt  pat –  tālās  nākotnes 
rēgus – lai es varu jūs redzēt. 

Viņš pieceļas no braucamkrēsla un dodas pie klavierēm. Viņš stāv pie 
instrumenta un sāk dziedāt augstā, aizlauztā balsī, katra teikuma beigās 
pārtraucot pats sevi ar muzikālu ornamentāciju uz taustiņiem recitativo 
secco [sauss (aprauts ) rečitatīvs] manierē. Pa to laiku lēnām iedegas 

gaisma skatītāju zālē, apgaismojot publiku.

(Dzied.) Nākotnes rēgi!
Nākamības ēnas!
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No jums ir daudz grūtāk izvairīties, nekā no tiem, kas 
mīt aizgājušajos laikos!
Parādieties  un  iemiesojoties  esiet  apveltīti  ar 
līdzjūtību!
Parādieties Jūs!
Tie, kam vēl jādzimst!
Tie, kam vēl jānīst!
Tie, kam vēl jānogalina!
Parādieties... Nākamības ļaudis!

Gaisma zālē ir pilnīgi iedegusies un tāda paliek līdz ainas beigām.

(Atkal  runā.) Tā.  Izdevās.  Es  varu  jūs  redzēt!...  Tas  ir  pienācīgas 
vingrināšanās rezultāts. Garu izsaukšanu man iemācīja Gluks, viņš šajā 
ziņā bija īsts meistars. Viņam tādam bija jābūt. Viņa laikā cilvēki tāpēc 
vien gāja uz operu, lai redzētu, kā parādīsies dievi un gari! Toties tagad, 
kad modē ir nācis Rosīni, viņi dod priekšroku frizieru avantūrām.

Pauze.

Scusate. Garu  izsaukšana  ir  nogurdinoša  nodarbošanās!  Man  vajag 
iestiprināties.  (Viņš  atkal  apsēžas  savā  braucamkrēslā,  aizripinās  pie 
trauka ar  kūkām,  izvēlas  kūku un ēd to.) Es atzīstu,  ka tas  ir  mazliet 
pretīgi, bet faktiski pirmais grēks, kurā man jums jāatzīstas, ir nesātība. 
Pamatīga rijība. Infantila  itāļu rijība! Patiesība ir tāda, ka es visu savu 
dzīvi nekad neesmu spējis pārvarēt kārību uz savas dzimtās Ziemeļitālijas 
saldumiem. No trijiem līdz pat septiņdesmit trijiem gadiem manu dzīvi ir 
vadījusi  ar  pūdercukuru  apkaisītu  mandeļu  garša.  (Baudkāri.) Veronas 
kūkas! Milānas mandeļu cepumi! Mīklā cepti āboli ar pistāciju mērci!... 
Netiesājiet  mani  par  to  pārāk  bargi.  Katram  cilvēkam  ir  sava  veida 
patriotiskās  jūtas...  Mani  vecāki  bija  Austrijas  impērijas  provinciāļi. 
Lombardijas  tirgonis  un  viņa  Lombardijas  sieva.  Viņu  priekšstats  par 
pasauli  nesniedzās tālāk par mazo pilsētiņā Lenjāgo, bet es nevarēju vien 
sagaidīt, kad varēšu no tās tikt prom. Kaut arī viņi bija dievbijīgi katoļi, 
viņu priekšstats par Dievu saplūda ar nepieejamo Habsburgu imperatoru, 
kurš mājo debesīs, tikai nedaudz tālāk par Vīni. Viss, ko viņiem no Viņa 
vajadzēja  –  lai  Viņš  atbalsta  komerciju  un  atstāj  viņus  uz  mūžīgiem 
laikiem viņu viduvējībā. Man vajadzēja pavisam ko citu. 

Pauze.

Man  bija  vajadzīga  Slava.  Es  jūs  nemaldināšu.  Es  gribēju  kvēlot  kā 
komēta pie Eiropas debess velves.  Bet  es vēlējos kļūt  slavens  tikai  ar 
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mūziku.  Absolūtu  mūziku!...  Mūzikas  nots  skan  vai  nu  pareizi,  vai 
absolūti nepareizi! Pat laiks to nevar izmainīt – mūzika ir Dieva māksla. 
(Viņu ir satraukušas atmiņas.) Jau desmit gadu vecumā mūzikas akords 
varēja mani apreibināt gandrīz līdz bezsamaņai. Divpadsmit gadu vecumā 
es  maldījos  pa  Lombardijas  laukiem,  dungojot  savas  ārijas  un himnas 
Tam Kungam. Mana vienīgā vēlēšanās bija pievienoties visiem tiem itāļu 
komponistiem,  kuri  bija  godinājuši  Viņa  slavu  Itālijas  aizgājušos 
laikmetos!...  Katru svētdienu es redzēju Viņu baznīcā – uzgleznotu uz 
sienas,  no  kuras  bira  apmetums.  Es  nerunāju  par  Kristu.  Lombardijas 
Kristi ir smaidoši pamuļķīši ar jēriņiem uz rokām. Nē. Es runāju par veco, 
svecēs nokvēpušo Dievu purpura ģērbā, kurš raugās uz pasauli ar tirgoņa 
acīm. Viņu tur bija uzstatījuši tirgotāji. Šīs acis slēdza darījumus – reālus 
un neatgriezeniskus. „Tu man dod to – es tev dodu šito! Ne vairāk. Ne 
mazāk!”  (Savā satraukumā viņš ēd saldu cepumu.) Naktī,  pirms es uz 
visiem  laikiem  pametu  Lenjāgo,  es  aizgāju  apraudzīt  Viņu  un  pats 
noslēdzu  ar  Viņu  darījumu!  Es  biju  nopietns,  sešpadsmit  gadus  jauns 
puisis,  kuru  bija  pārņēmusi  izmisīga  taisnības izjūta.  Nometies  ceļos 
Darījumu Dieva  priekšā,  es  lūdzos  apdrupušajam apmetumam ar  visu 
savu dvēseles spēku. 

Viņš nometas ceļos.

„Signore, ļauj man kļūt par komponistu! Dāvā man tik daudz slavas, lai 
es varētu to izbaudīt. Es, savukārt, turēšos pie taisna dzīvesveida. Pūlēšos 
atvieglot  likteni  saviem tuvākajiem.  Un es Tevi  slavināšu mūzikā līdz 
sava mūža galam!” Kad es pateicu Āmen, es ieraudzīju, kā iedegās Viņa 
acis. (No „Dieva”.) „Bene. Uz priekšu, Antonio. Kalpo Man un cilvēcei, 
un tu tapsi svētīts!”... „Grazie!” – es atsaucos. „Es būšu Tavs kalps visu 
mūžu!”  (Viņš  atkal  pieceļas.) Jau  nākamajā  dienā  negaidīti  ieradās 
ģimenes draugs, kurš aizveda mani uz Vīni un apmaksāja manas mūzikas 
studijas! Drīz pēc tam es tiku stādīts priekšā imperatoram, kurš pret mani 
izturējās labvēlīgi. Bija skaidrs, ka mans darījums ar dievu ir noticis!

Pauze.

Tajā  pašā  gadā,  kad  es  pametu  Lombardiju,  Eiropā  parādījās  kāds 
brīnumbērns.  Apbrīnojams  desmit  gadu  vecs  virtuozs.  Volfgangs 
Amadejs Mocarts.

Pauze. Viņš uzsmaida skatītājiem.

Un tagad sāksim! Žēlīgās dāmas! Laipnie kungi! Atļaujiet jums piedāvāt 
vienreizēju  izrādi  –  manu  pēdējo  sacerējumu  ar  nosaukumu  Mocarta 
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nāve – jeb Vai es to izdarīju?... Veltīta nākamajām paaudzēm šajā manas 
dzīves pēdējā naktī.

Viņš zemu paklanās, atpogājot savus vecos rītasvārkus. Kad viņš 
iztaisnojas, nometot šo nevīžīgo apģērbu un galvassegu, viņš ir vīrietis 
spēku pilnbriedā, tērpies elegantos, melnos svārkos un pusgarās biksēs,  

kā piederas veiksmīgam 1780-o gadu galma komponistam. 
Apgaismojums skatītāju zālē satumst.

*****

Atgriešanās astoņpadsmitajā gadsimtā.

Fonā klusi skan mūzika: tas ir dzidrs Saljēri sarakstīts skaņdarbs stīgu 
instrumentiem. 

Uz Mazās skatuves paceļas un atveras zils priekškars. Zeltītas gaismas 
apspīdēts ir redzams imperators Jozefs II ar savu galmu, zeltītu spoguļu 

un milzīgu zeltītu kamīnu fonā. Viņa majestāte sēž, turot rokā papīra rulli  
un klausoties mūziku. To klausās arī Grāfs fon Štreks, Grāfs Orsīni-

Rozenbergs, Barons van Svītens, kā arī sutanā tērpies bezvārda 
Priesteris.

Pa to laiku skatuves priekšplānā strauji uznāk divi kalpi. Viens paņem no 
Saljēri viņa vecā vīra drēbes, otrs atnes krēslu, noliek to skatuves 

dziļumā kreisajā pusē un aiziet, aizstumjot braucamkrēslu.

 Uznāk vecs galminieks garā parūkā un apsēžas savā vietā pie 
taustiņiem. Tas ir kapelmeistars Bonno. 

Saljēri (jauneklīgā balsī, enerģisks un pašpārliecināts): Darbības  vieta 
ir Vīne. Gads, ar kuru mēs sākam, - 1781. Tas joprojām ir Apgaismības 
laikmets, šis neaptumšotais laiks, kamēr Francijā vēl nav kritusi giljotīna 
un pārcirtusi mūsu dzīves uz pusēm. Man ir trīsdesmit viens gads! Es jau 
esmu  atzīts  komponists  Austrijas  galmā.  Man  ir  respektabla  māja  un 
respektabla sieva Terēza.

No labās puses uznāk Terēza, pilnīga dāma, kas kustas lēni un mierīgi.  
Viņa ļoti taisni apsēžas uz krēsla skatuves dziļumā.
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Es jums galvoju, ka saku to bez izsmiekla. No mājiniekiem es prasīju 
tikai vienu rakstura īpašību – dedzības trūkumu. Un šajā ziņā Terēza bija 
paraugs. Man bija arī brīnišķīga skolniece – Katerīna Kavaljēri.

No kreisās puses uzskrien Katerīna – skaista 20 gadus veca meitene. 

Tikko dzirdami mēs saklausām vokālo mūziku –  baroka koncertāriju 
soprāna izpildījumā. Terēzas un Katerīnas lomas ir bez teksta. Katerīna 
stāv pie klavierēm un enerģiski attēlo sajūsminātu dziedāšanu. Vecais 

Bonno atzinīgi viņai akompanē pie taustiņiem.

Vēlāk viņa kļuva par sava laika labāko dziedātāju. Bet tolaik viņa bija 
braša studente ar jautrām acīm un saldām, kārdinošām lūpām. 

Turpmākā monologa laikā mūzika noklust.

Es biju ļoti iemīlējies Katerīnā – katrā ziņā es viņu iekāroju. Bet es biju 
devis  zvērestu  Dievam  un  tāpēc  biju  pilnīgi  uzticīgs  savai  sievai.  Es 
nekad nebiju meitenei piedūris pat pirkstu, ja neskaita to, ka dziedāšanas 
stundās laiku pa laikam uzspiedu viņai uz diafragmas. 

Mūzika ir pilnībā apklususi.

Mana godkāre dega ar neapslāpējamu liesmu. Tās galvenais mērķis bija 
Pirmā karaliskā kapelmeistara vieta, ko tolaik ieņēma Džuzepe Bonno – 
(pamāj  uz  viņa  pusi) –  septiņdesmit  gadus  vecs  un  acīmredzami 
nemirstīgs.

Visi, kas atrodas uz skatuves, izņemot Saljēri, pēkšņi sastingst savās 
vietās. Viņš vēršas tieši pie skatītājiem.

Kad jūs  parādīsities  šajā  pasaulē,  jums  stāstīs,  ka  mēs,  astoņpadsmitā 
gadsimta mūziķi, nebijām nekas vairāk kā kalpi – augstdzimušajiem un 
pārtikušajiem  pakalpot  gatavi  vergi.  Tā  ir  vistīrākā  patiesība.  Bet  arī 
vistīrākie meli. Jā, mēs bijām kalpi. Bet mēs bijām izglītoti kalpi! Un mēs 
izmantojām savas zināšanas, lai slavinātu cilvēku viduvējās dzīves.

Skan svinīga 18. gadsimta mūzika. Imperators paliek sēžam, bet pārējie 
četri vīrieši uz Mazās skatuves – fon Štreks, Orsīni-Rozenbergs, van 

Svītens un Priesteris – lēnām iznāk uz galvenās skatuves un svarīgi soļo 
pa to, bet pēc tam atgriežas savās agrākajās vietās. 
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Priesteris aiziet, arī Terēza un Katerīna – katra uz savu pusi. Aiziet arī  
Bonno.

(Pa  to  laiku.) Mēs  kalpojām  nenozīmīgiem  cilvēkiem  –  parastiem 
ierēdņiem,  ikdienišķiem  bīskapiem,  netalantīgiem  ģenerāļiem, 
valstsvīriem  un  viņu  sievām  –  un  iemūžinājām  viņu  viduvējību.  Mēs 
krāšņojām viņu  dienas  ar  stīgu  divisi.  Mēs  piepildījām viņu  naktis  ar 
chitarrini!  Mēs  radījām  procesijas  viņu  gaitām,  serenādes  viņu 
miesaskārei, varenu tauru mūziku viņu medībām un bungu rīboņu viņu 
kariem! Trompetes vēstīja par viņu ierašanos šajā pasaulē, un tromboni 
vaidēja, kad viņi to atstāja! Viņu mūža garša saglabājās tikai tāpēc, ka 
bijām mēs, un mūsu mūziku atceras vēl joprojām, kamēr viņu politiskās 
intrigas jau sen ir aizmirstas.

Imperators pasniedz fon Štrekam papīra rulli un aiziet. 

Uz Mazās skatuves pa kreisi kā trīs ikonas stāv pilnīgais un 
augstprātīgais Orsīni-Rozenbergs, 60 gadus vecs, stīvais un pamatīgais 
fon Štreks, 55 gadus vecs, un 50 gadus vecais van Svītens, izsmalcināts  

un nopietns. Apgaismojums uz viņiem nedaudz samazinās.

Pirms  jūs  nosaucat  mūs  par  kalpiem,  pasakiet  man,  kurš  te  kuram 
kalpoja? Un es gribētu zināt, kurš jūsu laikā spēs padarīt nemirstīgus jūs?

Parādījušies no dažādām pusēm, divi Ventičelli strauji dodas uz skatuves 
priekšplānu. Tagad arī viņi izskatās jaunāki un ir labi ģērbušies pēc 18. 

gadsimta beigu modes. Viņu izturēšanās maniere ir kļuvusi vēl 
konfidenciālāka nekā agrāk.

1.Ventičello (vēršas pie Saljēri): Kungs!

2.Ventičello (vēršas pie Saljēri): Kungs!

1.Ventičello: Kungs. Kungs.

2.Ventičello: Kungs. Kungs. Kungs.

Saljēri ar žestu liek viņiem brīdi pagaidīt.

Saljēri: Mūziķu pilsētā es biju visveiksmīgākais jaunais mūziķis. Un 
tad pēkšņi, bez kāda brīdinājuma...

No abām pusēm viņam nepacietīgi pienāk Ventičelli.
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1.Ventičello: Mocarts!

2.Ventičello: Mocarts!

1.Ventičello un 2.Ventičello (kopā): Mocarts ir atbraucis!

Saljēri: Tie ir  mani  Ventičelli.  Manas tenku vāceles.  Manas „Vēja 
pūsmiņas”,  kā  es  tos  saucu.  (Viņš  dod  katram  pa  monētai  no  savas 
kabatas.) Veiksmīgas esamības noslēpums lielā pilsētā ir tāds, ka vienmēr 
precīzi jāzina, kas notiek tev aiz muguras.

1.Ventičello: Viņš bija Zalcburgā.

2.Ventičello: Arhibīskapa dienestā.

1.Ventičello: Bet tagad viņš to ir pametis!

2.Ventičello: Dusmās to atstājis!

1.Ventičello: Viņš te grib atrast darbu!

2.Ventičello: Taisās sniegt koncertus.

1.Ventičello: Meklē ziedotājus.

Saljēri: Protams, es par viņu zināju sen. Par viņa virtuozitāti runāja 
visā Eiropā.

1.Ventičello: Runā,  ka  savu  pirmo simfoniju  viņš  sacerējis  piecu 
gadu vecumā.

2.Ventičello: Es esmu dzirdējis,  ka  pirmo koncertu  –  četru  gadu 
vecumā.

1.Ventičello: Pirmo operu – četrpadsmit gadu vecumā.

Saljēri (vēršas pie viņiem): Cik viņam pašlaik ir gadu?

2.Ventičello: Divdesmit pieci.

Saljēri (piesardzīgi): Un cik ilgi viņš te paliks?
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1.Ventičello: Viņš netaisās doties prom.

2.Ventičello: Viņš ir atbraucis, lai te paliktu.

Ventičelli nozūd. Tumsa.

*****

Šēnbrunnas pils.

Uz Mazās skatuves dibenplānā izgaismojas trīs sastingušas figūras – 
Orsīni-Rozenbergs, fon Štreks un van Svītens. Ceremonijmeistars fon 
Štreks pasniedz Operas direktoram Orsīni-Rozenbergam papīru, ko 
saņēmis no imperatora. Saljēri paliek stāvam skatuves priekšplānā.

Fon Štreks (Orsīni-Rozenbergam): Jums  ir  uzdots  pasūtīt  herr 
Mocartam komisko operu vācu valodā.

Saljēri (skatītājiem): Johans  fon  Štreks.  Karaliskais 
ceremonijmeistars. Īstens galminieks, līdz pat kaulu smadzenēm.

Orsīni-Rozenbergs (augstprātīgi): Kāpēc  vācu?  Vienīgā  iespējamā 
valoda operām ir itāļu.

Saljēri: Grāfs Francs Orsīni-Rozenbergs. Operas direktors. Dievina 
visu itālisko – īpaši mani.

Fon Štreks (nelokāmi): Viņa  majestātes  sirdij  ir  dārga  ideja  par 
nacionālas operas radīšanu. Viņš vēlas dzirdēt sacerējumus labā, skaidrā 
vācu valodā.

Van Svītens: Jā,  bet  kāpēc  komisko  operu?  Mūzikai  nav  jābūt 
smieklīgai.

Saljēri: Barons  van  Svītens.  Imperatoriskās  bibliotēkas  prefekts. 
Dedzīgs  Brīvais  masons.  Nav  apveltīts  ar  humora  sajūtu.  Par  savu 
pieķeršanos vecmodīgai mūzikai izpelnījies iesauku „Lords Fūga”.

Van Svītens: Pagājušajā  nedēļā  es  noklausījos  ievērības  cienīgu 
Mocarta nopietno operu „Idomeneo, Krētas valdnieks”.
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Orsīni-Rozenbergs: Es  arī  to  dzirdēju.  Jauns  puisis,  kurš  cenšas 
atstāt iespaidu, bet tas viņam nav pa spēkam. Pārāk asi. Pārāk daudz nošu.

Fon Štreks (Orsīni- Rozenbergam, nelokāmi): Un  tomēr,  esiet  tik 
laipns un nododiet viņam pasūtījumu šodien pat.

Orsīni-Rozenbergs (negribīgi paņemot papīru): Man  šķiet,  ka  šis 
jaunais  cilvēks  mums  sagādās  gana  daudz  raižu.  (Viņš pamet  Mazo 
skatuvi  un  pieiet  pie  Saljēri  skatuves  priekšplānā.) Bērnībā  viņš  bija 
brīnumbērns.  Tas  nekad  nevēsta  neko  labu.  Viņa  tēvs  ir  Leopolds 
Mocarts,  Zalcburgas  mūziķis  ar  smagu  raksturu,  kurš  bez  gala  vazāja 
puišeli apkārt pa Eiropu, liekot viņam spēlēt klavieres ar aizsietām acīm, 
tad ar vienu pirkstu un tādā garā. (Vēršas pie Saljēri.) Visi brīnumbērni ir 
pretīgi – non e vero, Compositore? 

Saljēri: Divengono sempre più sterili con gli anni. 

Orsīni-Rozenbergs: Precisamente. Precisamente. 

Fon Štreks (aizdomīgi): Ko jūs tur runājat?

Orsīni-Rozenbergs (bezrūpīgi): Neko,  herr  ceremonijmeistar!... 
Niente, Signor Pomposo!... 

Orsīni-Rozenbergs aiziet. Platiem soļiem viņam seko aizkaitinātais fon 
Štreks. 

Van Svītens (iznāk priekšplānā): Tātad  mēs  rīt  tiekamies  jūsu 
komitejā sakarā ar veco mūziķu pensijām?

Saljēri (godbijīgi): No jūsu puses tas  ir  ļoti  laipni,  baron,  ka jūs 
izrādījāt vēlēšanos ņemt dalību.

Van Svītens: Jūs  esat  cienījams  cilvēks,  Saljēri.  Jums  vajadzētu 
pievienoties mūsu masonu brālībai. Mēs jūs uzņemtu ar lielāko prieku.

Saljēri: Man tas būtu pagodinājums, baron! 

Van Svītens: Ja vēlaties, es varētu nokārtot, lai jūs iedala manā ložā.

Saljēri: Es nezinu, vai esmu tāda goda cienīgs.
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Van Svītens: Ko  jūs.  Mēs  pieņemam  apdāvinātus  cilvēkus  no 
visiem  sabiedrības  slāņiem.  Es  varu  piesaistīt  arī  jauno  Mocartu  – 
protams, ja viņš atstās labu iespaidu.

Saljēri (klanās): Protams, baron. 

Van Svītens aiziet.

(Skatītājiem.) Tas patiešām ir gods. Tajos laikos gandrīz visi ietekmīgie 
Vīnes vīrieši bija masoni, un barona loža skaitījās pati modernākā. Kas 
attiecas  uz  jauno  Mocartu,  es  atzīstos,  ka  viņa  ierašanās  manī  radīja 
nemieru. Ne jau komiskās operas pasūtījuma dēļ, lai gan es arī pats toreiz 
tādu mēģināju sacerēt  ar  nosaukumu „Nolaupītais  spainis”...  Nē,  mani 
uztrauca ziņas par viņu pašu. Viņš tika pārāk daudz slavēts. 

No dažādām pusēm strauji uzsteidzas Ventičelli.

1.Ventičello: Kāds nevaldāms jautrības gars!

2.Ventičello: Kāds vieglums manierēs!

1.Ventičello: Kāds dabisks šarms!

Saljēri (vēršas pie Ventičelli): Tiešām? Kur viņš ir apmeties?

1.Ventičello: Pētera laukumā.

2.Ventičello: Vienpadsmitajā numurā.

1.Ventičello: Mājas saimniece ir Vēbera kundze.

2.Ventičello: Īsta kuce.

1.Ventičello: Istabas  izīrē  tikai  vīriešiem,  jo  viņai  ir  vesels  bars 
meitu.

2.Ventičello: Mocarts agrāk bija saderinājies ar vienu no viņām.

1.Ventičello: Ar soprānu vārdā Aloīza.

2.Ventičello: Viņa to pavedināja.

1.Ventičello: Tagad viņš lakstojas ap citu māsu.
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2.Ventičello: Konstanci.

Saljēri: Jūs gribat teikt, ka viņš bija saderinājies ar vienu māsu un 
tagad grib precēties ar otru?

1.Ventičello un 2.Ventičello  (kopā): Tieši tā!

1.Ventičello: Viņas māte ļoti steidzina kāzas.

2.Ventičello: Viņa tēvs gan ne!

1.Ventičello: Tētiņš ir pilnībā zaudējis sirdsmieru!

2.Ventičello: Katru dienu raksta viņam no Zalcburgas!

Saljēri (abiem): Es vēlos ar  viņu iepazīties.  Kādas mājas viņš mēdz 
apmeklēt?

1.Ventičello: Rītvakar viņš būs pie baroneses Valdštatenas.

Saljēri: Grazie.

2.Ventičello: Tur spēlēs kaut ko no viņa mūzikas.

Saljēri (abiem): Restiamo in contatto. 

1.Ventičello un 2.Ventičello  (kopā): Certamente, Signore! 

Viņi aiziet.

Saljēri (skatītājiem): Un  es  devos  pie  baroneses  Valdštatenas.  Šis 
vakars izmainīja manu dzīvi.

*****

Baroneses Valdštatenas bibliotēka.

Uz Mazās skatuves fonā ir divi eleganti, ar aizkariem aizsegti logi, ko 
ierāmē glītas, neuzkrītošas tapetes. 
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Divi kalpi uznes lielu galdu, uz kura ir sakrautas kūkas un deserti. Divi 
citi uznes lielu, dziļu krēslu ar augstu atzveltni un ceremoniāli noliek 

labajā pusē priekšplānā līdzās mazam galdiņam. Viņi noliek savu nesamo 
un aiziet.

Saljēri (vēršas pie skatītājiem): Es  iegāju  bibliotēkā,  lai  nobaudītu 
cienastu.  Dāsnā  namamāte  šajā  istabā  vienmēr  novietoja  visgardākos 
saldumus,  ja  zināja,  ka  es  ieradīšos.  Dolci,  caramelli un  jo  īpaši 
apbrīnojamo crema al mascarpone – kas ir vienkārši salds siers, sajaukts 
ar cukuru un piesūcināts ar rumu – no tā nebija iespējams atteikties. (Viņš 
paņem mazu trauciņu ar to no saldumu statīva un apsēžas dziļajā krēslā,  
kas stāv pret publiku. Tā sēžot,  viņš ir neredzams tiem, kuri uznāk no 
skatuves  dibenplāna.) Es  tikko  biju  iekārtojies  dziļā  krēslā  ar  augstu 
atzveltni,  lai  panašķotos  ar  šo  paradīzes  ēdienu  cerībā,  ka  mani  tur 
neviens neieraudzīs.

Aiz skatuves ir dzirdams troksnis.

Konstance (aiz skatuves): Pī! Pī! Pī!

No skatuves dibenplāna uzskrien Konstance – glīta, ap 20 gadu veca 
meitene greznā kleitā, dzīvesprieka pārpilna. Šajā brīdī viņa izliekas par 
pelīti. Savā košajā vakara tērpā viņa pīkstot pārskrien pāri skatuvei un 

paslēpjas zem klavierēm. 

Aiz viņas pēkšņi izskrien neliela auguma bāls cilvēks ar lielām acīm 
efektīgā parūkā un uzkrītošā apģērbā un apstājas centrā, sastingstot kā 
kaķis pirms lēciena, lai noķertu peli. Tas ir Volfgangs Amadejs Mocarts.  
Turpmākajās ainās, iepazīstoties ar viņu tuvāk, mēs uzzinām, ka viņš ir  

ārkārtīgi nemierīgs cilvēks ar tīru un augstu balsi; viņš izturas uzbudināti 
un gandrīz pastāvīgi atrodas kustībā. 

Mocarts: Ņau!

Konstance (nodod savu atrašanās vietu): Pī!

Mocarts: Ņau! Ņau! Ņau! 

Komponists nokrīt četrrāpus un, sašķobījis seju, sāk sprauslāt un lavīties 
pie sava laupījuma. Sajūsmā ķiķinot, pelīte izskrien no savas slēptuves un 
skrien pāri skatuvei. Kaķis dzenas viņai pakaļ. Gandrīz pie paša krēsla,  

kurā paslēpies Saljēri, pelīte pagriežas, lai aizstāvētos. Kaķis savās 
pusgarajās biksēs un izsmalcinātajā tērpā lavās viņai tuvāk un tuvāk.
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Ņemšu  un  uzklupšu-uzlekšu!  Ņemšu  un  saķeršu-noķeršu!  Ņemšu  un 
aprīšu savu mazo pelīti-muļķīti! Ņemšu un saplosīšu viņu gabaliņos ar 
saviem ragiem-nagiem!

Konstance: Nē!

Mocarts: Ragiem-nagiem, ragiem-nagiem, ragiem-nagiem! Ooo!

Viņš metas viņai virsū. Viņa spiedz.

Saljēri (sausi, skatītājiem): Es  nepaspēju  piecelties,  bet  tagad  jau 
vairs  nav  tādas  iespējas.  (Viņš  uzmanīgi  noliek  trauciņu  uz  mazā 
galdiņa.)

Mocarts: Ņemšu  un  pārkodīšu  tevi  uz  pusēm  ar  saviem  zobiem-
robiem! Savu mazo Stancerlu-vancerlu-bancerlu!

Viņa sajūsmināti smejas, guļot zem viņa. 

Tu drebi!...  Man liekas,  ka tu esi  nobijusies  no sava  mincīša-incīša!... 
Man liekas, ka tu esi nobijusies līdz nāvei!  (Intīmi.) Man liekas, ka tu 
taisies pieslapināt bikšeles.

Viņa spiedz, bet nav pa īstam šokēta. Viņš izdod īsu bērnišķīgu smiekliņu.

Tūlīt, tūlīt tu pietaisīsi grīdu!

Konstance: Šš! Kāds tevi izdzirdēs!

Viņš imitē pirdiena troksni.

Volferl, izbeidz taču! Šš!

Mocarts: Te jau tas nāk! Es dzirdu, kā tas  nāk!... O, cik grūtsirdīga 
nots! Bagāža tiek izkrauta!

Vēl viens pirdiena troksnis, bet lēnāk. Konstance aizrautīgi spiedz.

Konstance: Tūlīt pat izbeidz! Tas ir muļķīgi! Patiešām stupidi!

Saljēri šausmās sēž..
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Mocarts: Klau, klau, kas ir Stracom?

Konstance: Kas?

Mocarts: S-T-R-A-C-O-M. Ko tas nozīmē?

Konstance: Kā lai es to zinu?

Mocarts: Tas  ir  Mocarts  no  otras  puses,  gudrīte-pārgudrīte.  Ja  tu 
kādreiz ar mani apprecēsies, tu būsi Konstance Stracom!

Konstance: Nē, nebūšu vis.

Mocarts: Būsi gan. Jo tad, kad es apprecēšos,  es gribēšu,  lai  mums 
viss ir otrādi. Man gribēsies iepliķēt nevis savas sievas sejiņu, bet viņas 
pakaļiņu.

Konstance: Šobrīd tev neko nenāksies iepliķēt. Tavs tēvs nekad nedos 
savu piekrišanu kāzām.

Visa viņa jautrība acumirklī pazūd.

Mocarts: Bet kam rūp viņa piekrišana?

Konstance: Tev. Tev tā ļoti rūp. Bez tās tu neko neuzsāksi.

Mocarts: Es neuzsākšu?

Konstance: Nē, neuzsāksi. Tāpēc, ka tu pārāk baidies no viņa. Es zinu, 
ko  viņš  par  mani  runā.  (Svinīgā  balsī.) „Ja  tu  apprecēsi  to  šausmīgo 
meiču, tu beigsi savas dienas, guļot uz salmiem, bet tavi bērni būs ubagi.”

Mocarts (impulsīvi): Nāc pie manis par sievu!

Konstance: Nerunā muļķības.

Mocarts: Nāc pie manis par sievu!

Konstance: Vai tu to domā nopietni?

Mocarts (izaicinoši): Jā!... Atbildi man tūlīt pat – jā vai nē! Saki „jā”, 
tad es došos mājās, piekakāšu gultu un saukšu: „Es to  izdarīju!”  (Viņš 
sajūsmā uzveļas viņai virsū.)
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Skatuves dziļumā cēli uzsoļo mājas pārvaldnieks.

Pārvaldnieks (nesatricināmā mierā): Viņas gaišība ir  gatava sākt 
koncertu.

Mocarts: Ā!... Jā!... Labi!

Viņš samulsis pieceļas un palīdz piecelties Konstancei. 

(Cenšoties saglabāt cieņu.) Iesim, mana dārgā. Mūzika gaida!

Konstance (apspiežot ķiķināšanu): O, protams – herr Stracom!

Viņš paņem viņu zem rokas. Dižmanīgā gaitā viņi aiziet, noraidoši  
noskaņotā pārvaldnieka pavadīti.

Saljēri (satriekts vēršas pie publikas):Un tūlīt  pat  sākās koncerts.  Es to 
dzirdēju caur durvīm – kaut kāda serenāde, sākumā tikai neskaidri, es biju 
pārāk  satriekts,  lai  tajā  ieklausītos.  Bet  drīz  skaņa  pieņēmās  spēkā  – 
svinīgs adadžio mi bemolā.

Sāk skanēt adadžio no Serenādes 13 pūšaminstrumentiem (K.361).  
Mūzikai skanot, sēžot krēslā ar augsto atzveltni, Saljēri runā diezgan 

lēnām un klusu.

Tas sākās pavisam vienkārši: tikai kā pulss zemajos reģistros – fagoti un 
basa  taures  kā  sarūsējušas  ērģeles.  Tas  varētu  likties  komiski,  bet 
palēninātais temps melodijai  piešķīra svinīgumu. Un tad pēkšņi augstu 
ieskanējās viena vienīga obojas nots.

Mēs to dzirdam.

Likās,  ka  šī  nots  ir  sastingusi  gaisā,  caururbjot  mani,  līdz  es  gandrīz 
paliku bez elpas, un klarnetes skaņas mani atgrieza dzīvē, pārejot saldā 
frāzē,  kurā  skanošais  prieks  lika  man  nodrebēt.  Gaisma  istabā  sāka 
mirgot.  Manas acis aizmiglojās!  (Ar pieaugošu saviļņojumu un spēku.) 
Ērģeles ievaidējās skaļāk, un tās pārmāca augsto instrumentu vaimanas 
un  treļļi,  iegremdējot  mani  skaņu  jūrā  un  izraisot  neremdināmas, 
smeldzošas sāpes. Ak, šīs sāpes! Sāpes, kādas es nekad nebiju izjutis. Es 
vērsos  pie  sava  viltīgā,  vecā  Dieva  „Kas  tas  ir?...  Kas?” Bet  ērģeles 
turpināja  savu  dziedājumu,  un  sāpes  iegriezās  arvien  dziļāk  manās 
satrauktajās smadzenēs, un tad es skrēju...
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Viņš pielec no krēsla un kā drudzī skrien pāri skatuvei uz skatuves 
priekšplānu pa kreisi. Uz Mazās skatuves bibliotēka aiz viņa pazūd, 

pārvēršoties naksnīgā ielas ainā: parādās nelielas mājas zem mākoņu 
skrandām. Mūzika turpina skanēt, bet jau klusāk.

...  klūpot pa kāpnēm, izbrāzos laukā pa sānu durvīm uz ielas, aukstajā 
naktī, tveroties pie dzīves.  (Kliedz agonijā.) „Kas?! Kas tas ir? Pasaki 
man, Signore! No kurienes ir šīs  sāpes? No kurienes ir šī  vajadzība pēc 
skaņas? Nekad nepiepildāma, tomēr piepildot to, kurš tajā klausās, visu 
pilnībā. Vai tā ir Tava vajadzība? Vai tā var būt Tava?”...

Pauze.

No salona logiem virs manis neskaidri skanēja mūzika... Pār vientulīgo 
ielu  neskaidri  mirdzēja  zvaigznes.  Es pēkšņi  izbijos.  Man likās,  ka es 
esmu dzirdējis Dieva balsi – un ka tā nāca no būtnes, kuras balsi es biju 
dzirdējis neilgi pirms tam – un tā bija piedauzīga bērna balss!

Skatuves apgaismojums mainās. Iela pazūd.

*****

Saljēri apartamenti.

Skatuve joprojām paliek aptumšota.

Saljēri: Es skrēju uz mājām un apraku savas bailes darbā. Vēl vairāk 
skolnieku – līdz to bija trīsdesmit vai četrdesmit. Vēl vairāk palīdzības 
komiteju mūziķiem! Vēl vairāk motešu un himnu par slavu Dievam. Bet 
naktīs es lūdzos tikai vienu. (Izmisumā viņš nometas ceļos.) „Ļauj Tavai 
balsij  ienākt  manī!  Ļauj  man būt  Tavam instrumentam!...  Ļauj man!” 
(Pauze. Viņš pieceļas.) Kas attiecas uz Mocartu, es izvairījos no tikšanās 
ar viņu un sūtīju savas „Vēja pūsmiņas” sadabūt jebkuras viņa partitūras. 

Uznāk Ventičelli ar manuskriptiem. 

Saljēri sēž pie klavierēm, un viņi pēc kārtas rāda viņam notis, kamēr 
kalpi klusi aiznes lielo galdu un atzveltnes krēslu.

1.Ventičello: Sešas Minhenē sacerētās sonātes klavierēm.
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2.Ventičello: Divas Manheimā.

1.Ventičello: Parīzes simfonija.

Saljēri (skatītājiem): Gudri. Tās visas man likās gudras. Bet tai pašā 
laikā tik tukšas!

1.Ventičello: Divertisments re diēzā.

2.Ventičello: Cassazione sol diēzā.

1.Ventičello: Litānija mi bemolā.

Saljēri (skatītājiem.):  Tas  pats.  Tradicionāli.  Pat  garlaicīgi.  Pārgudra 
jaunekļa, Leopolda Mocarta švītīgā dēla, produkcija – nekas vairāk. Bez 
šaubām,  serenāde  bija  izņēmums.  Tāds  izņēmums,  kāds  laimīgā  dienā 
varēja gadīties jebkuram komponistam.

Ventičelli ar notīm aiziet.

Vai tiešām mani vienkārši bija pārsteidzis tas, ka šis neķītrais radījums 
vispār  bija  spējīgs  sacerēt  mūziku?...  Pēkšņi  es  sajutu  ārkārtīgu 
atvieglojumu!  Un  nolēmu  pats  viņu  sameklēt  un  apsveikt  sakarā  ar 
ierašanos Vīnē!

*****

Šēnbrunnas pils.

Ātri mainās gaisma. Uz Mazās skatuves spožā apgaismojumā pie 
zeltītajiem spoguļiem un kamīna stāv imperators. Viņam līdzās ir 

ceremonijmeistars fon Štreks. Viņa majestāte ir uzcirties, priecīgs,  
četrdesmit gadus vecs cilvēks, visai apmierināts pats ar sevi un pasauli. 

Skatuves priekšplānā no abām pusēm uzsteidzas van Svītens un Orsīni-
Rozenbergs.

Jozefs: Kungi, būs svētki un uguņošana! Mocarts ir klāt! Viņš gaida 
lejā!

Visi (klanoties): Majestāte! 
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Jozefs: Je suis follement impatient! 

Saljēri (skatītājiem): Austrijas  imperators  Jozefs  Otrais.  Marijas 
Terēzijas dēls. Marijas Antuanetes brālis. Liels mūzikas mīļotājs – ja tā 
nesagādā  karaliskajām  ausīm  liekas  rūpes.  (Godbijīgi  vēršas  pie 
imperatora.)  Jūsu majestāte,  es esmu sacerējis  nelielu maršu par  godu 
Mocartam. Vai atļausit man to nospēlēt, kad viņš ienāks?

Jozefs: Protams, galma komponist. Cik brīnišķīga ideja! Vai esat jau 
ticies ar viņu?

Saljēri: Vēl ne, majestāte.

Jozefs: Būs svētki  un uguņošana,  cik jautri!  Štrek,  lai  viņš ienāk. 
Tūlīt pat.

Fon Štreks aiziet.

Imperators iet uz galveno skatuvi.

Mon  Dieu,  cik  labi  būtu  sarīkot  sacensības!  Mocarts  pret  kādu  citu 
virtuozu. Divu instrumentu sacīkstes. Tas būtu jautri, vai ne, baron?

Van Svītens (cienīgi): Man nē, jūsu majestāte. Manuprāt, mūziķi nav 
zirgi, lai apdzītu cits citu.

Neliela pauze.

Jozefs: Ā. Nu – tā nu tas ir.

Fon Štreks atgriežas.

Fon Štreks: Herr Mocarts, majestāte.

Jozefs: Ak! Lieliski!... 

Viņš padod nemanāmu zīmi Saljēri, un tas strauji dodas pie klavierēm.

Galma komponist – allons! (fon Štrekam.) Lūdzu, lai viņš ienāk!

Saljēri acumirklī apsēžas pie instrumenta un sāk spēlēt savu maršu. 
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Cienīgi iesoļo Mocarts, ģērbies bagātīgi rotātā kamzolī, viņam ir 
parādes zobens. 

Imperators stāv skatuves priekšplānā. Kad Mocarts tuvojas, viņš dod tam 
zīmi apstāties un klausīties. Mocarts samulsis apstājas, klausās un 

saprot, ka Saljēri spēlē „Apsveikuma maršu”. Tas ir ārkārtīgi banāls 
gabals, kas nedaudz – bet tikai nedaudz – atgādina citu maršu, kuram 

vēlāk lemts kļūt ļoti slavenam. Visi sastinguši stāv un klausās, līdz Saljēri  
beidz spēlēt. Aplausi.

(Saljēri.) Apburoši...  Comme  d’habitude! (Viņš  pagriežas  un  pastiepj  
roku skūpstam.) Mocart.

Mocarts tuvojas, ekstravaganti paklanās un nometas ceļos.

Mocarts: Majestāte!  Es  esmu  jūsu  majestātes  pazemīgs  vergs! 
Atļaujiet man simt tūkstoš reižu noskūpstīt jūsu karalisko roku!

Viņš aizrautīgi un daudzas reizes skūpsta imperatora roku, kamēr tas to 
samulsumā atrauj.

Jozefs: Non, non, s’il vous plaît! Nedaudz mazāk entuziasma, es jūs 
lūdzu. Piecelieties, kungs. Levez-vous! 

Viņš palīdz Mocartam piecelties.

Jūs droši  vien neatceraties,  bet  pēdējā reizē,  kad mēs tikāmies,  jūs arī 
bijāt zemē! Mana māsa to atceras vēl līdz šai dienai. Šis jaunais cilvēks – 
tiesa, tikai sešus gadus vecs – šeit, Šēnbrunnas pilī, paslīdēja, nokrita un 
stipri sasita savu mazo galviņu... Vai es esmu jums to agrāk stāstījis?

Orsīni-Rozenbergs (steidzīgi): Nē, majestāte!

Fon Štreks (steidzīgi): Nē, majestāte!

Saljēri (steidzīgi): Nē, majestāte!

Jozefs: Un mana māsa Antuanete  pati  metās viņu piecelt.  Un vai 
zināt, ko viņš izdarīja? Ieleca tieši viņas apskāvienos – hoplā, tieši tā! – 
noskūpstīja viņu uz abiem vaigiem un teica: „Nāc pie manis par sievu! Jā 
vai nē?”

Galminieki pieklājīgi smejas. Mocarts samulsis ķiķina.
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Es negribēju jūs samulsināt,,  herr  Mocart.  Jūs taču ar  visiem šeit  esat 
pazīstams?

Mocarts: Jā,  sir.  (Ceremoniāli  paklanās  Orsīni-Rozenbergam.) Herr 
direktor! (Van Svītenam.) Herr prefekt!

Van Svītens (silti): Priecājos jūs atkal redzēt!

Jozefs: Bet  man  liekas,  ka  jūs  neesat  pazīstams  ar  mūsu  augsti 
cienījamo  galma  komponistu!...  Nopietna  nolaidība!  Neviens,  kurš 
interesējas par mākslu, nevar atļauties nepazīt herr Saljēri. Viņš sacerēja 
šo izmeklēto „Apsveikuma maršu” jums par godu.

Saljēri: Tas ir tāds sīkums, majestāte.

Jozefs: Un tomēr...

Mocarts (Saljēri): Esmu ļoti aizkustināts, Signore!

Jozefs: Idejas  vienkārši  gāžas  no  viņa  kā  no  strūklakas,  vai  ne, 
Štrek?

Fon Štreks: Nebeidzamā straumē, sir. (It kā dodot viņam dzeramnaudu.) 
Lieliski paveikts, Saljēri.

Jozefs: Man  būs  liels  prieks  pašam  jūs  iepazīstināt!  Galma 
komponists Saljēri – herr Mocarts no Zalcburgas!

Saljēri (pieglaimīgi, Mocartam): Finalmente. Che gioia. Che diletto 
straordinario. 

Viņš stīvi paklanās un pasniedz Mocartam sava sacerējuma eksemplāru,  
kuru tas pieņem ar itāļu frāžu birumu.

Mocarts: Grazie,  Signore!  Mille  millione  di  benvenuti!  Sono 
commoso! È un onore eccezionale incontrala! Compositore brillante e 
famossissimo! (Savukārt izsmalcināti un efektīgi paklanās viņam.)

Saljēri (sausi): Grazie.

Jozefs: Sakiet, Mocart, vai jūs saņēmāt mūsu pasūtījumu operai?
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Mocarts: Jā,  protams,  majestāte.  Man trūkst  vārdu, lai  izteiktu savu 
pateicību!...  Es  jums  zvēru,  ka  jūs  saņemsit  vislabāko,  vispilnīgāko 
izklaidi, kāda jebkad piedāvāta monarham. Es jau esmu atradis libretu.

Orsīni-Rozenbergs (pārsteigts): Tiešām? Es to nezināju!

Mocarts: Piedodiet  man,  herr  direktor,  es  pilnīgi  aizmirsu  jums  to 
pateikt.

Orsīni-Rozenbergs: Vai drīkstu uzzināt, kāpēc?

Mocarts: Tas nelikās tik svarīgi.

Orsīni-Rozenbergs: Nelikās svarīgi?

Mocarts: Tiešām ne.

Orsīni-Rozenbergs (aizkaitināti): Man tas ir svarīgi, herr Mocart.

Mocarts (samulsis): Jā, protams, es saprotu.

Orsīni-Rozenbergs: Un kurš, lūdzu, to ir sarakstījis?

Mocarts: Stefani.

Orsīni-Rozenbergs: Augstākā mērā nepatīkams cilvēks.

Mocarts: Bet izcils rakstnieks.

Orsīni-Rozenbergs: Jums tā šķiet?

Mocarts: Stāsts ir tiešām amizants, majestāte. Darbība notiek...  (viņš 
ķiķina) notiek... 

Jozefs (ieinteresēti): Kur? Kur tā notiek?

Mocarts: Sižets... sižets ir diezgan pikants, majestāte!

Jozefs: Jā, jā! Kur?

Mocarts: Nu, vispār, viss notiek serajā.

Jozefs:  Kur?
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Mocarts: Pašā harēmā. 

Orsīni-Rozenbergs: Un jūs  iedomājaties,  ka  tā  ir  piemērota  tēma 
nacionālā teātra iestudējumam?

Mocarts: Jā!... Kāpēc ne? Tas ir ļoti jautri, ļoti amizanti!... Majestāte, 
es  zvēru  pie  sava  goda,  ka  tur  nav  nekā  nepiedienīga.  Pilnīgi  nekā 
nepiedienīga. Tajā ir pilns ar patiesiem vācu tikumiem, es jums zvēru!...

Saljēri (laipni): Scusate,  Signore,  bet  par  kādiem tikumiem ir  runa? 
Man kā ārzemniekam tas nav īsti skaidrs.

Jozefs: Jūs esat pārāk cattivo, galma komponist!

Saljēri: It nemaz, majestāte.

Jozefs: Nu, Mocart, nosauciet mums kādu patiesu vācu tikumu!

Mocarts: Mīlestība, sir. Es vēl nekad neesmu redzējis to attēlotu kādā 
operā pa īstam.

Van Svītens: Lieliska atbilde, Mocart.

Saljēri (smaidot): Scusate.  Man vienmēr ir  licies,  ka operā reti  kad ir 
attēlots kaut kas cits.

Mocarts: Es  runāju  par  vīrišķīgu  mīlestību,  Signore.  Nevis  par 
spiedzošiem vīriešu soprāniem. Vai arī par dumjiem pārīšiem ar izbolītām 
acīm. Par visām tām bezjēdzīgajām itāļu muļķībām.

Pauze. Saspīlējums. Rozenbergs noklepojas.

Es runāju par patiesām jūtām.

Jozefs: Un vai jūs pats pazīstat šīs patiesās jūtas, herr Mocart?

Mocarts: Lūdzu piedošanu, majestāte, man liekas, ka pazīstu. 

Jozefs: Bravo. Kad jūs domājat pabeigt darbu?

Mocarts: Pirmais cēliens ir jau gatavs.
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Jozefs: Bet nav taču pagājis vairāk par divām nedēļām kopš tā laika, 
kad jūs sākāt!

Mocarts: Sacerēt mūziku nav grūti, kad gaida labs klausītājs, sir.

Van Svītens: Lieliska atbilde, majestāte.

Jozefs: Tiešām, baron. Būs svētki un uguņošana! Es redzu, ka mums 
būs svētki un uguņošana!  Au revoir, Mosieur Mozart. Soyez bienvenu à 
la court. 

Mocarts (ātri un labā franču valodā): Majesté!  –  je  suis  comblé  
d’honneur d’être accepté dans la maison du Père de tous les musiciens!  
Servir un monarque aussi plein de discernement que votre Majesté, c’est  
un honneur qui dépasse le sommet de mes dus! 

Pauze. Imperators ir mazliet pārsteigts no šīs franču valodas straumes.

Jozefs: Ā. Nu – tā nu tas ir. Kungi, es jūs atstāju, lai jūs varētu labāk 
iepazīties.

Saljēri: Visu labu, majestāte.

Mocarts: Votre Majesté. 

Saljēri un Mocarts paklanās. 

Jozefs aiziet.

Orsīni-Rozenbergs: Uz redzēšanos visiem.

Fon Štreks: Uz redzēšanos.

Orsīni-Rozenbergs un fon Štreks seko imperatoram.

Van Svītens (silti spiež Mocartam roku): Esiet  sveicināts  pie  mums, 
Mocart. Es ceru bieži jūs redzēt. Varat uz mani paļauties!

Mocarts: Paldies. (Viņš paklanās.)

Van Svītens aiziet.

Saljēri: Bene.
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Mocarts: Bene. 

Saljēri: Es arī novēlu jums veiksmi ar jūsu operu.

Mocarts: Es to pabeigšu. Tā būs pirmšķirīga. Man jāsaka, ka esmu jau 
atradis lielisku dziedātāju galvenajai lomai.

Saljēri: O, kas tā ir?

Mocarts: Viņu sauc  Kavaljēri.  Katerīna  Kavaljēri.  Viņa  patiesībā  ir 
vāciete,  bet  viņai  liekas,  ka  viņas  karjeru  veicinās  uzstāšanās  ar  itāļu 
uzvārdu.

Saljēri: Viņai  ir  taisnība.  Tā  bija  mana  ideja.  Viņa  taču  ir  mana 
vislabākā skolniece. Būtībā vēl pavisam nevainīgs bērns. Pat pastulba, kā 
visas jaunās dziedātājas, bet zināt, viņai ir tikai divdesmit gadu.

Mocarts: Jā.

Mocarts neuzkrītoši sastingst uz vietas, un Saljēri pasper soli uz priekšu,  
lai izdarītu atkāpi.

Saljēri (skatītājiem.): Es pat pirkstu nebiju piedūris Katerīnai. Jā! Bet es 
nespēju paciest  pat domu, ka kāds cits,  īpaši  jau Mocarts,  varētu viņu 
iegūt!

Mocarts (atdzīvojas): Jūs esat lielisks puisis, Saljēri! Un tas bija ļoti 
jauks gabaliņš, ko jūs sacerējāt man par godu.

Saljēri: Man tas sagādāja prieku.

Mocarts: Paskatīsimies, vai es varu to atcerēties. Vai drīkst?

Saljēri: Protams. Tas ir jūsu.

Mocarts: Grazie, Signore.

Mocarts uzmet notis uz klavieru vāka tā, ka viņš nevar tās redzēt, apsēžas 
pie instrumenta un spēlē Saljēri „Apsveikuma maršu” pilnībā pēc 
atmiņas – no sākuma lēnām, to atceroties, bet tad, kad melodija 

atkārtojas, daudz ātrāk.
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Tālāk taču ir tas pats, vai ne? (Viņš to pabeidz bezkaunīgā ātrumā.)

Saljēri: Jums ir brīnišķīga atmiņa.

Mocarts (apmierināts ar sevi): Grazie  ancora,  Signore! (Viņš  atkal  
nospēlē  pirmās  septiņas  taktis,  bet  šoreiz  apstājas  pie  ceturtās  takts 
intervāla un atkal neapmierināti to izklausās.) Tā īsti nestrādā, šī ceturtā 
takts, vai ne?... Pamēģināsim trešo augstāk... (Viņš tā izdara un laimīgi  
pasmaida.) Ak, jā!... Labi!

Viņš atkārto jauno intervālu, atjautīgi izveidojot no tā melodiju, kas 
atgādina plaši pazīstamo trompešu arpedžio, kas raksturīgs slavenajam 

„Figaro kāzu” maršam – „Non piu andrai”. Tad ar šī intervāla 
palīdzību – it kā pamēģinot, delikāti, noti pēc nots – viņš sāk uzmanīgi 

uztaustīt arī pašu šo pazīstamo melodiju. Turpinot spēlēt, priecīgi 
improvizējot šo tagad mums pazīstamo maršu, viņš līksmi smejas 

katrreiz, kad nonāk pie izlabotā trešā intervāla. Saljēri viņu vēro ar sejā 
sastingušu atbildes smaidu. Mocarta spēle kļūst arvien virtuozāka, 

demonstrējot publikai, cik spīdoši viņš pārvalda instrumentu. Viņš pilnīgi 
nepamana, kā aizvaino Saljēri. Beidzot viņš pabeidz maršu ar triumfālu 

pasāžu un akordu sēriju. 

Iestājas ļaunu vēstoša pauze.

Saljēri: Scusate. Man tagad jāiet.

Mocarts: Tiešām? (Pielecot kājās un ar žestu norādot uz instrumentu.)  
Kāpēc arī jūs nevarētu pamēģināt kādu variāciju?

Saljēri: Paldies, bet man jādodas pie imperatora.

Mocarts: Ā.

Saljēri: Man bija ļoti liels prieks ar jums iepazīties.

Mocarts: Man arī!... Un paldies par maršu! 

Mocarts paņem notis no klavieru vāka un laimīgi nosoļo no skatuves.

Neliela pauze. Saljēri pienāk tuvāk skatītājiem. Gaisma ap viņu satumst.

Saljēri (skatītājiem): Varbūt  tieši  tad  –  jau  toreiz  –  es  sāku  lolot 
domas par slepkavību?... Protams, nē, ne jau dzīvē. Cita lieta – mākslā. 
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Es nolēmu sakomponēt varenu traģisko operu, tādu, kas pārsteigs pasauli! 
Un es zināju, kāda tēma man padosies. Es parādīšu leģendu par Danaju, 
kurš  par  briesmīgu  noziegumu bija  uz  mūžīgiem laikiem piekalts  pie 
klints, un kuram galvā nemitīgi spēra zibens! Ļaunā priekā es iedomājos 
viņa vietā Mocartu...  Bet patiesībā,  protams, viņam no manis briesmas 
nedraudēja... Vēl ne.

*****

Operas „Bēgšana no seraja” pirmizrāde.

Gaisma mainās, un skatuve pārvēršas par 18. gadsimta teātri. Uz Mazās 
skatuves aizmugurē redzama neskaidri mirgojošu kandelabru virkne. 

Kalpi uznes krēslus un soliņus un novieto tos pret publiku, izveidojot  
rindu ar septiņiem krēsliem, viens krēsls ir novietots mazliet aizmugurē,  

bet soliņi – aiz tā. Kad tas ir paveikts, viņi aiziet.

 Uznāk imperators, fon Štreks, Orsīni-Rozenbergs un van Svītens un 
apsēžas šādā kārtībā. Uznāk kapelmeistars Bonno un Terēza Saljēri un 
apsēžas viņiem blakus. Viņiem seko Konstance, kura apsēžas mazliet aiz 
viņiem. Uznāk Vīnes pilsoņi un apsēžas uz soliem. Visi ir ar sejām pret  

publiku.

Saljēri:  „Bēgšanas no seraja” pirmizrāde. Sacerētāja priekšstati par 
vīrišķīgu mīlestību.

Mundri uznāk Mocarts, tērpies jaunā, vēl kliedzošākā kamzolī, kas 
izpušķots ar spilgti sarkanām lentām, un jaunā, sapūderētā parūkā. Viņš 

ātri un cienīgi piesoļo pie klavierēm, apsēžas pie tām un atdarina 
diriģēšanu. Saljēri sēž netālu līdzās savai sievai un cieši viņu vēro.

Šim  gadījumam  par  godu  viņš  pats  bija  izvēlējies  pat  vēl  vulgārāku 
kamzoli nekā parasti. Kas attiecas uz mūziku, tā pilnībā piestāvēja viņa 
kamzolim.  Manai  dārgajai  skolniecei  Katerīnai  Kavaljēri  viņš  bija 
uzrakstījis visārišķīgāko āriju, kādu es jebkad biju dzirdējis.

Klusi skan treļļi un pasāžas soprānam, kas noslēdz āriju „Martern aller 
Arten”.

Veselas desmit minūtes vingrinājumi gammās un fioritūrās, viens vienīgs 
tukšums. Gabals bija tik smieklīgs un tik acīmredzami iztapa jaunā un 
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aušīgā soprāna kaprīzēm, ka es uzreiz  sapratu,  ko Mocarts par  to bija 
pieprasījis no viņas pašas.

Skan pēdējie ārijas orķestra akordi. Klusums. Neviens nekustas.

Kaut arī viņš bija saderinājies un taisījās precēties, viņš bija viņu ieguvis! 
Es  to  nešaubīgi  zināju.  (Skarbi.) Sacerētājs  bija  ieguvis  manu  dārgo 
meitenīti!

Skaļi skan lieliskais „Seraja” Turku fināls. Skatītāji vētraini aplaudē. 
Mocarts pielec kājās un klanās. Imperators pieceļas – viņam seko visi – 

un laipni ar žestu uzaicina no „skatuves” izpildītāju.

 Skanot pieaugošiem aplausiem un ovācijām, uzskrien Katerīna 
Kavaljēri, tērpta ar spalvām un volāniem dāsni izpušķotā kostīmā. Viņa 
izdara reveransu imperatoram, Saljēri viņu noskūpsta un iepazīstina ar 

savu sievu. Dziedone atkal izdara reveransu Mocartam un, triumfā 
pietvīkusi, paiet malā. 

Iestājas īss klusuma brīdis, Konstance no aizmugures spēcīgā 
satraukumā steidzas uz priekšu. Viņa metas pie Mocarta, pat nepamanot 

imperatoru.

Konstance: Ak, dārgumiņ, cik tas bija skaisti!...Lieliski, mincīt-incīt!...

Mocarts norāda, ka te atrodas viņa majestāte.

Ak... Piedodiet man! (Viņa samulsusi izdara reveransu.)

Mocarts: Majestāte,  atļaujiet  jums  stādīt  priekšā  manu  līgavu  – 
Fräulein Vēbera.

Kavaljēri reakcija ir pilnīgs izbrīns.

Jozefs: Enchantè, Fräulein. 

Konstance: Jūsu majestāte?

Mocarts: Konstance arī ir dziedātāja.

Jozefs: Tiešām?
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Konstance (samulsusi): Nepavisam  ne,  majestāte.  Nerunā  muļķības, 
Volfgang!

Jozefs: Nu, ko, Mocart, nav slikti. Jā. Nav slikti.

Mocarts: Vai jums tiešām patika, sir?

Jozefs: Man likās ļoti interesanti. Jā, tiešām. Varbūt nedaudz – kā lai 
pasaka? (Orsīni-Rozenbergam.) Direktor, kā lai pasaka?

Orsīni-Rozenbergs (pakalpīgi): Pārāk daudz nošu, jūsu majestāte?

Jozefs: Ļoti labi pateikts. Pārāk daudz nošu.

Mocarts: Es nesaprotu.

Jozefs: Mans  dārgais  draugs,  lai  tas  jūs  pārāk  nesarūgtina.  Vienā 
vakarā  auss  taču  var  uztvert  tikai  noteiktu  nošu  daudzumu.  Galma 
komponist, man liekas, ka es nekļūdos, to apgalvodams, vai ne?

Saljēri (juzdamies neērti): Nu, nē, visā visumā es arī tā teiktu, majestāte.

Jozefs: Nu,  redzat.  Tas  ir  gudri.  Vācu  gaumē.  Augstas  kvalitātes 
darbs. Vienkārši pārāk daudz nošu. Jūs saprotat?

Mocarts: Majestāte, ir tieši tik daudz nošu, cik vajadzīgs, ne vairāk, ne 
mazāk.

Pauze.

Jozefs: Ā... Nu, tā nu tas ir. 

Viņš strauji aiziet, viņam seko Orsīni-Rozenbergs un fon Štreks. Aiziet arī  
pārējie skatītāji, Kavaljēri – nikni, ar drūmu skatienu.

Paliek Mocarts, Saljēri un Konstance.

Mocarts (nervozi): Herr Saljēri, vai viņš ir dusmīgs?

Saljēri: Nepavisam. Viņš ciena jūsu viedokli.

Mocarts: Es ceru... Bet ko jūs pats domājat, kungs? Vai jums vispār 
patika?
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Saljēri: Jā, protams, Mocart – labākās pasāžas ir patiešām apburošas.

Mocarts: Bet kopumā?

Saljēri (izvairīgi): Nu, dažreiz vietām – piemēram, Katerīnas ārijā - man 
liekas nedaudz pārmērīgi.

Mocarts: Katerīna  ir  pārmērīga  meitene.  Patiesībā  viņa  ir 
nepiesātināma... Es domāju – attiecībā uz vokālajām fioritūrām.

Saljēri: Un  tomēr,  kā  mēdza  teikt  mans  cienījamais  skolotājs, 
kavalieris Gluks, ir jāizvairās no mūzikas, kas ož pēc mūzikas.

Mocarts: Ko tas nozīmē?

Saljēri: Mūzika,  kas  pārāk  skaidri  katram  liecina  par  komponista 
virtuozitāti.

Mocarts (draiskulīgi): Nu, es negribētu aizvainot kavalieri. Kaut arī es 
pats tāds esmu.

Saljēri: Tiešām?

Konstance (dzīvi): Ak, jā! Pāvests piešķīra Volfgangam kavaliera 
titulu, kad viņam bija tikai četrpadsmit gadi!

Saljēri (smaidot): Neparasti.

Mocarts: Runā, ka Gluks pats visu laiku lietoja šo titulu. Viņš uzstāja, 
lai viņu tā uzrunā. 

Saljēri: Un jūs neuzstājat?

Mocarts: Man liekas, ka tituli attiecībā ar mūziku ir absurdi.

Saljēri: Ā. (Viltīgi.) Pat „galma komponists”?

Mocarts: Ko?...  (Sapratis  mājienu.) Ā.  O.  Ha.  Ha.  Nu,  jā!...  Tas, 
protams, ir citādi. Manam tēvam atkal ir taisnība. Viņš vienmēr saka, lai 
es turu mēli aiz zobiem. Patiesībā man vispār nevajag runāt!
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Saljēri (mierinoši): Muļķības.  Es  vienkārši  esmu,  kā  teiktu 
imperators,  cattivo.  Vai  jūs  neiepazīstināsit  mani  ar  savu  apburošo 
līgavu?

Mocarts: O, protams! Konstance, tas ir herr Saljēri, galma komponists. 
Fräulein Vēbera.

Saljēri (klanoties): Ļoti priecājos iepazīties, cara Fräulein. 

Konstance (pakniksējot): Labdien, ekselence.

Saljēri: Vai drīkstu pajautāt, kad būs kāzas?

Mocarts (nervozi): Mums  jādabū  mana  tēva  piekrišana.  Viņš  ir 
lielisks cilvēks – brīnišķīgs cilvēks –, bet savā ziņā nedaudz stūrgalvīgs...

Saljēri: Atvainojiet, cik jums ir gadu?

Mocarts: Divdesmit seši.

Saljēri: Tad jūsu tēva piekrišana diez vai ir nepieciešama.

Konstance (Mocartam): Nu, redzi?

Mocarts (nonācis grūtā stāvoklī): Nu,  jā,  tā  nav  nepieciešama... 
protams, ne!

Saljēri: Es jums dodu padomu – precieties un esiet laimīgi. Ir pilnīgi 
acīmredzams, ka jūs esat atradis – un tesoro raro! 

Konstance: Ļoti pateicos.

Saljēri noskūpsta Konstancei roku. Viņa ir sajūsmā.

Saljēri: Ar labu nakti jums abiem.

Konstance: Ar labu nakti, ekselence!

Mocarts: Ar labu nakti, kungs. Un paldies jums... Iesim, Stancerl.

Konstance un Mocarts priecīgā noskaņojumā aiziet. 

Saljēri vēro, kā viņi aiziet.
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Saljēri (skatītājiem): Kad  es  lūkojos  viņai  nopakaļ,  aizejot  pie 
Sacerētāja rokas, man iešāvās prātā kā zibens:  „Paņem viņu! Viņu par 
Katerīnu!”...  Pretīgi!...  Es  vēl  nekad  mūžā  nebiju  lolojis  tik  grēcīgu 
nodomu!

Gaisma mainās, un 18. gadsimta teātris pazūd. 

Jautri uznāk Ventičelli, it kā no kādām svinībām. Vienam rokā ir pudele,  
otram glāze. Turpmākā dialoga laikā uznāk kalpi un aiznes krēslus un 

solus.

1.Ventičello: Viņi ir apprecējušies!

Saljēri (viņiem): Ko?

1.Ventičello: Mocarts un Vēbera – apprecējušies!

Saljēri: Tiešām?

1.Ventičello: Viņa tēvs būs saniknots!

2.Ventičello: Viņi pat negaidīja viņa piekrišanu!

Saljēri: Vai viņi ir iekārtojuši māju?

1.Ventičello: Viplingerštrāsē.

2.Ventičello: Numur divpadsmit.

1.Ventičello: Nav slikti.

2.Ventičello: Ja ņem vērā to, ka viņiem nav naudas.

Saljēri: Vai tā tiešām ir taisnība?

1.Ventičello: Viņš ir neapdomīgi izšķērdīgs.

2.Ventičello: Dzīvo pāri saviem līdzekļiem.

Saljēri: Bet viņam taču ir skolnieki.

1.Ventičello: Tikai trīs.
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Saljēri (viņiem): Kāpēc tik maz?

1.Ventičello: Viņš uzvedas nepiedienīgi.

2.Ventičello: Rīko scēnas.

1.Ventičello: Iemanto ienaidniekus.

2.Ventičello: Pat Štreku, ar kuru gribēja satuvināties.

Saljēri: Ceremonijmeistaru Štreku?

1.Ventičello: Tikko vakar vakarā.

2.Ventičello: Pie kapelmeistara Bonno.

*****

Bonno salons.

Skatuves apgaismojums momentā mainās.

Bonno stāv skatuves dibenplānā kopā ar dažiem viesiem. Uznāk Mocarts 
kopā ar fon Štreku. Mocarts ir krietni iereibis, viņam rokā ir glāze.

 Pievienojas Ventičelli, bet turpina brīžiem sarunāties ar Saljēri ārpus 
salona. Viens no viņiem piepilda Mocartam glāzi.

Mocarts: Es esmu pavadījis šai pilsētā septiņus mēnešus un neesmu 
dabūjis nekādu darbu! Tātad man arī vairs nav, uz ko cerēt?

Fon Štreks (laipni): Nē, kāpēc gan.

Mocarts: Es zinu, kas šeit  notiek,  ne sliktāk kā jūs.  Vīne ir  pilnībā 
ārzemnieku rokās. Nekur nederīgu itālīšu, tādu kā kapelmeistars Bonno!

Fon Štreks: Lūdzu! Jūs atrodaties viņa mājā!

Mocarts: Galma komponists Saljēri!

Fon Štreks: Šš!
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Mocarts: Vai  jūs  redzējāt  viņa  pēdējo  operu?  -  „Nolaupītais 
spainis”?!... Vai jūs redzējāt?

Fon Štreks: Protams, ka redzēju.

Mocarts: Nepanesami. 

Mocarts apsēžas pie klavierēm un monotoni dauza pa taustiņiem.

(Dziedot): Pam-pam,  pam-pam,  pam-pam,  pam-pam!  Tonika  un 
dominante, tonika un dominante, un tā līdz otrajai atnākšanai!  Pa visu 
vakaru nevienas interesantas modulācijas. Saljēri ir muzikāls idiots!

Fon Štreks: Lūdzu!

1.Ventičello (Saljēri): Viņš ir par daudz iedzēris.

2.Ventičello: Tā viņam gadās bieži.

Mocarts: Kāpēc  itāļi  tik  ļoti  baidās  no  visniecīgākās  sarežģītības 
mūzikā? Parādi viņiem vienu hromatisku pasāžu, un viņi  krīt  ģībonī!... 
„Ak,  cik  slimīgi!  Cik  perversi!” (Falsetā.)  Morboso!...  Nervoso!...  
Ohimè!... Nav  brīnums,  ka  mūzika  šajā  galmā  ir  tik  garlaicīga!...  Un 
Operā  viņi  tikai  izmanto  tās  pašas  vecās  metodes  –  atkal  un  atkal! 
(Ilustrējot pie taustiņiem.) Tremolando izpauž dusmas! Sforzando izpauž 
satraukumu!  Do  minors  nozīmē  nopietnību!  Re  minors  nozīmē 
šausmas!... Visu laiku uz riņķi kā vāveres ritenī!

Skatuves dibenplānā uznāk grāfs Orsīni-Rozenbergs, Mocarts viņu 
neredz. Viņš ir ģērbies tumši zaļa zīda vestē, un sejā viņam ir 

augstprātīgi ieinteresēta izteiksme.

Fon Štreks (pa pusei uzjautrināts): Nolaidiet zemāk savu toni.

Mocarts: Nolaidiet zemāk savas bikses!... Tas ir tikai joks!

Mocarts pamana Orsīni-Rozenbergu. Pauze.

(Laipni,  Orsīni-Rozenbergam.) Jūs  izskatāties  pēc  krupja...  Es  gribēju 
teikt – jūsu veste! Un jūs bolāt acis kā krupis. 
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Orsīni-Rozenbergs (laipni): Jums  šovakar  būtu  labāk  doties  prom, 
jūsu paša labā.

Mocarts (asi): Saljēri ir piecdesmit skolnieki. Man ir trīs. No kā lai es 
dzīvoju? Es tagad esmu precēts cilvēks!... Protams, es saprotu, ka šajās 
augstajās aprindās jūs neinteresējaties par naudu. Un tomēr, vai jūs zināt, 
ka  aiz  muguras  viņa  majestāti  saukā  par  Skopuļu  ķeizaru?  (Viņš 
nevaldāmi ķiķina.)

Fon Štreks: Mocart!

Mocarts pārtrauc ķiķināt. Visi viesi skatuves aizmugurē viņus vēro.

Mocarts: Man laikam nevajadzēja to teikt, vai ne? Piedodiet man. Tas 
bija tikai joks. Vēl viens joks!... Es nenoturējos!... Mēs taču te visi esam 
draugi, vai ne?

Fon Štreks un Orsīni-Rozenbergs nikni skatās uz viņu.

Štreks strauji aiziet, visai aizkaitināts.

Mocarts: Kas viņam kaiš?

Orsīni-Rozenbergs: Ar labunakti. (Viņš pagriežas, lai ietu.)

Mocarts: Nē, nē, nē, lūdzu! (Viņš saķer direktoru aiz rokas.) Vispirms, 
lūdzu, dodiet savu roku!

Orsīni-Rozenbergs negribīgi pastiepj savu roku. Mocarts to skūpsta.

(Pazemīgi.) Dodiet man vietu, kungs.

Orsīni-Rozenbergs: Tas nav manā varā, Mocart.

Mocarts: Princesei  Elizabetei  ir  vajadzīgs  mūzikas  skolotājs.  Viens 
jūsu vārds, un es varētu dabūt šo vietu.

Orsīni-Rozenbergs: Man  ļoti  žēl,  bet  tas  ir  vienīgi  galma 
komponista Saljēri pārziņā. (Viņš atbrīvo roku.)

Mocarts: Vai jūs zināt, ka Vīnē nav labāka komponista par mani?... 
Vai jūs zināt?
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Orsīni-Rozenbergs aiziet.

(Kliedzot viņam pakaļ.) Itāļi!... Man viņi ir līdz kaklam!... Visur itāļi! 

Tēlotā agresijā viņš skrien pie viesiem skatuves dibenplānā.

Vecais Bonno sabijies novada viņus nost no skatuves. Ventičelli steidzīgi 
aiziet uz otru pusi.

 Mocarts ir palicis viens pats – protams, izņemot Saljēri, kurš stāv malā. 
Mocarts palūkojas apkārt, tad pēkšņi pie sevis ieķiķinās kā bērns un sāk 
bramanīgi dziedāt melodijā, kas kādu dienu taps par „La Ci Darem la 

Mano” no viņa „Dona Žuāna”.

(Dzied.)  Ja meiča mani nemīl – ja meiča mani nemīl – ja meiča mani 
nemīl – man bučos pakaļu!

 Bet pēkšņi viņš, it kā sev pārmetot, stipri pakrata galvu un aizbrāžas 
prom.

Saljēri (lūkojoties viņam pakaļ, skatītājiem): Nepagāja  ne mēnesis, 
kad gadījums man ļāva realizēt savas atriebības domas.

*****

Baroneses Valdštatenas bibliotēka.

Skatuvi apmirdz spoža gaisma. Uz glītu tapešu fona stāv trīs cilvēki  
maskās: Konstance starp diviem Ventičelli. Visi trīs ir viesi ballē un spēlē 

ķīlu spēli. Sastinguši uz vietas, stāv četri kalpi, divi tur lielo krēslu ar 
augsto atzveltni, pārējie divi tur lielo galdu ar saldumiem.

1.Ventičello: Ķīla!... Ķīla!...

2.Ventičello: Ķīla, Stancerl! Jums jādod ķīla!

Konstance: Es nedošu!

1.Ventičello: Jums ir jādod!

2.Ventičello: Tādi ir spēles noteikumi!
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Kalpi atdzīvojas, noliek vietās mēbeles un aiziet.

 Saljēri pieiet pie krēsla ar augsto atzveltni un apsēžas.

Saljēri (skatītājiem): Un atkal – ticat vai neticat – es biju noslēpies 
tajā pašā dziļajā krēslā baroneses bibliotēkā...  (paņem no mazā galdiņa 
trauciņu.) ... un mielojos ar to pašu gardo desertu.

1.Ventičello: Jūs zaudējāt, jums jāmaksā sods!

Saljēri (skatītājiem): Jaungada vakara svinības. Es biju viens pats – 
mana dārgā laulātā draudzene bija aizbraukusi uz Itāliju apciemot savus 
vecākus.

Konstance: Nu, labi, ko... Ko jūs gribat?

1.Ventičello paķer no klavierēm veclaicīgu apaļu lineālu.

1.Ventičello: Es gribu izmērīt jūsu kājiņas.

Konstance: Oooo!

2.Ventičello: Nu, kā būs?

Konstance: Nekādā ziņā! Nekaunīgais viltnieks!

1.Ventičello: Nu, piekrītiet!

2.Ventičello: Jums nāksies piekrist, Stancerl. Mīlestībā un ķīlās viss 
ir atļauts.

Konstance: Nav vis! Varat abi lasīties prom!

1.Ventičello: Ja jūs man neatļausit, jūs vairāk nepieņems spēlē.

Konstance: Nu, tad izdomājiet kaut ko citu.

1.Ventičello: Es izvēlējos šo.  Uzkāpiet  te,  uz galda.  Ātrāk, ātrāk! 
Allez-oop! (Viņš līksmi pabīda nost traukus ar saldumiem.)

Konstance: Tad pasteidzieties!... Kamēr kāds nav ienācis!

Abi vīrieši maskās paceļ spiedzošo meiteni maskā un uzliek uz galda.
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1.Ventičello: Turi viņu, Fridrih.

Konstance: Es jums pateicos, mani nevajag turēt!

2.Ventičello: Nē, vajag gan. Arī tas pieder pie soda.

2.Ventičello stingri tur viņu pie potītēm, kamēr 1.Ventičello bāž lineālu 
viņai zem kleitas un mēra kāju garumu. Saljēri uztraukumā noliek 
trauciņu uz mazā galdiņa un maina stāvokli krēslā tā, lai viņš var 

uzrāpties uz tā uz ceļiem un vērot. Konstance priecīgi ķiķina, bet tad 
samulst vai arī izliekas, ka samulst.

Konstance: Izbeidziet!...  Izbeidziet  taču!  Nu  jau  pietiek!  (Viņa 
pieliecas un mēģina iesist viņam pļauku.)

1.Ventičello: Septiņpadsmit collas – no ceļgala līdz potītei!

2.Ventičello: Dod, es pārbaudīšu! Tagad tu viņu paturi!

Konstance: Tas nav godīgi!

2.Ventičello: Ir gan. Jūs zaudējāt arī man!

Konstance: Jūs jau savu dabūjāt! Tagad noceliet mani.

2.Ventičello: Turi viņu, Karl.

Konstance: Nē!...

1.Ventičello tur viņu pie potītēm. 2.Ventičello pabāž galvu viņai zem 
kleitas. Viņa spiedz.

Nē, izbeidziet!... Nē!... 

Šīs nepiedienīgās ainas laikā uzsteidzas Mocarts, arī maskā.

Mocarts (samulsis): Konstance!

Viņi sastingst. Saljēri ieslīgst atpakaļ krēslā un sēž, tajā paslēpies.

Kungi, ja jūs būtu tik laipni!
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Konstance: Tā ir tikai spēle, Volferl!...

1.Ventičello: Goda vārds, mēs negribējām neko sliktu.

Mocarts (uzsvērti): Lūdzu, nokāp no tā galda.

Viņi noceļ viņu no galda.

Pateicos jums. Redzēsimies vēlāk.

2.Ventičello: Paklausieties, Mocart, nevajag tā satraukties...

Mocarts: Lūdzu, atstājiet mūs.

Ventičelli aiziet. 

Mazais vīrietis ir ļoti dusmīgs. Viņš norauj savu masku.

(Konstancei.) Vai tu saproti, ko tu esi izdarījusi?

Konstance: Nē, ko?...  (Satraukumā viņa sevi nodarbina ar šķīvju  
kārtošanu uz galda ar saldumiem.)

Mocarts: Tikai sabojājusi  savu reputāciju, tas arī  viss!  Tagad tu esi 
padauza.

Konstance: Nerunā muļķības. (Arī viņa noņem savu masku.)

Mocarts: Dieva dēļ, tu taču esi precēta sieviete!

Konstance:  Un kas tad ir?

Mocarts: Jauna  precēta  sieviete  neļauj  publiski  aplūkot  savas  kājas. 
Vai tu nevarēji pati izmērīt savas neglītās kājas?

Konstance: Ko? 

Mocarts (paceļ balsi): Vai tu zini, ko tu esi izdarījusi?!... Tu esi mani 
apkaunojusi, lūk, ko! Apkaunojusi mani!

Konstance: Ak, nekļūsti smieklīgs! 

Mocarts: Apkaunojusi mani – viņu priekšā!
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Konstance (pēkšņi kļūst dusmīga): Tevi –  apkaunojusi  tevi!...  Tas  ir 
smieklīgi! Ja kāds te ir apkaunots, dārgumiņ, tad tā esmu es!

Mocarts: Kā tu to domā?

Konstance: Tu esi pavedinājis visas savas skolnieces, kādas tev jebkad 
bijušas! 

Mocarts: Tā nav taisnība!

Konstance: Pilnīgi visas sieviešu kārtas skolnieces!

Mocarts: Nosauc viņas! Nosauc viņas!

Konstance: Arnhammeru meita! Rumbeku meita! Katerīna Kavaljēri – tā 
viltīgā, mazā padauza! Viņa pat nebija tava skolniece – viņa mācījās pie 
Saljēri. Varbūt tāpēc, mans dārgais, viņam ir simtiem skolnieku, bet tev 
nav neviena! Viņš tās nevelk gultā!

Mocarts: Protams, ka nevelk!  Tāpēc,  ka viņam nestāv!...  Vai  tu esi 
dzirdējusi  viņa mūziku?  Tā var  sacerēt  tikai  tāds,  kuram nestāv!  Man 
vismaz tas nedraud! 

Konstance: Tu man esi līdz kaklam!

Mocarts (kliedz): Neviens nekad nav teicis, ka es nevarētu izdarīt to! 

Konstance (izplūstot asarās): Man par to nospļauties!  Es tevi  ienīstu! 
Es tevi vienmēr ienīdīšu, vienmēr! Vienmēr! (Īsa pauze. Viņa raud.)

Mocarts (bezpalīdzīgi): Nu,  Stancerl,  neraudi.  Lūdzu,  neraudi...  Es 
nevaru izturēt, ka tu raudi. Es vienkārši negribēju, lai kāds tevi uzskata 
par vieglas uzvedības sievieti, tas arī viss. Re! (Viņš paķer lineālu.) Iesit 
man. Iesit man... Es esmu tavs vergs. Stanci marini. Stanci marini bini 
gini... Es stāvēšu te kā jēriņš un pacietīšu tavus sitienus. Še, ņem. Sit... 
Batti.

Konstance: Nē.

Mocarts: Batti, batti. Mio tesoro! 

Konstance: Nē!
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Mocarts: Stancerli-vancerli piglī-pū! 

Konstance: Izbeidz.

Mocarts: Stanci-vanci skaļi kliedza, nesaturēja un spiedza!

Negribot viņa ķiķina. 

Konstance: Izbeidz.

Mocarts: Kad no kleitas vaļā tika, skatās – biksēs brūna pika!

Konstance: Izbeidz taču! 

Viņa paķer lineālu un sit viņam. Viņš jokojot gaudo.

Mocarts: Oooo! Oooo! Oooo! Vēlreiz! Vēlreiz! Es metīšos pie tavām 
smirdošajām kājām, madonna! 

Metas viņai pie kājām. Viņa vēl vairākas reizes viņam iesit, un viņš 
pietupstas, bet viņas sitieni ir viegli. Viņa izvairās uz viņu skatīties, jo 

nevar izlemt – smieties vai raudāt. Mocarts aiz labsajūtas dauza ar 
kājām.

Au! Au! Au!

Un tad pēkšņi Saljēri, kurš vairs nav spējīgs izturēt šo scēnu, negribot 
nodod sevi ar izsaucienu.

Saljēri: Āā!!! 

Jaunais pāris sastingst. Saljēri, kurš sevi nodevis, steigšus pārvērš savu 
pretīguma izsaucienu par žāvām un staipās, it kā pamodies no snaudas.  

Viņš miegaini skatās uz viņiem no atzveltnes krēsla.

Labvakar.

Konstance (samulsusi): Ekselence...

Mocarts: Cik ilgi jūs jau te esat?

Saljēri: Es tikko pamodos. Vai jūs abi strīdaties?
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Mocarts: Nē, protams ne.

Konstance: Jā, strīdamies. Viņš mani ļoti sadusmoja.

Saljēri (pieceļoties): Caro herr,  šovakar ir Vecgada vakars – jaunu 
apņemšanos  laiks.  To  starpā,  protams,  neietilpst  apburošu  dāmu 
sadusmošana.  Vai  es  varu  jums  palūgt  atnest  mums  katram  no 
ēdamistabas sorbetto?

Mocarts: Varbūt mums visiem doties uz turieni?

Konstance: Herr Saljēri ir pilnīga taisnība. Atnes to šurp – tas būs tavs 
sods. 

Mocarts: Stanci!

Saljēri: Nu, ejiet,  es pakavēšu jūsu sievai  laiku. Nav labāka veida 
miera salīgšanai, kā piedāvāt anīsa sorbetto.

Konstance: Es dodu priekšroku mandarīnu.

Saljēri: Labi, tad mandarīnu.  (Negausīgi.)  Bet, ja jūs varētu paķert 
priekš manis  ar  anīsu,  es  būtu ļoti  pateicīgs...  Lai  Jaunais  gads mums 
visiem trim sāktos ar kaut ko atvēsinošu.

Pauze. Mocarts vilcinās, bet tad paklanās.

Mocarts: Es jūtos pagodināts,  Signore, protams. Bet pēc tam mēs ar 
jums saspēlēsim biljardu. Ko teiksit?

Saljēri: Baidos, ka es nespēlēju.

Mocarts (izbrīnīts): Nespēlējat?

Konstance: Volferls dod biljardam priekšroku pār visām citām spēlēm. 
Viņš ļoti labi spēlē.

Mocarts: Es  esmu  vislabākais  spēlētājs!  Es  varu  šad  tad  pasnaust 
komponējot, bet biljarda spēlē – nekad!

Saljēri: Kijas virtuozs.
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Mocarts: Pilnīgi pareizi! Tā ir virtuozu spēle!... (Viņš paķer lineālu un 
darbojas ar to kā ar kiju.) Man liekas, ka es sacerēšu Fantāziju biljarda 
bumbām. Trilleris!  Ornamenti!  Veseli  arpedžo ziloņkaulam! Tad es to 
pats nospēlēšu publikai!... Spēlēt nāksies man pašam, jo neviens no tiem 
itāļu  šarlatāniem,  tādiem kā  Klementi,  nemācēs  pat  kiju  pareizi  rokās 
turēt. 

Viņš izdara švītīgu, plašu žestu ar roku un sāk cienīgi soļot prom, tad 
pēkšņi saprot, ko viņš ir tikko pateicis un apstājas. 

Scusate, Signore!

Saljēri viņam auksti pamāj ar galvu.

Mocarts samulsis aiziet.

Konstance: Viņš tiešām ir jaukumiņš.

Saljēri: Un arī laimes luteklis. Jūs esat apbrīnojama būtne, ja atļausit 
piezīmēt.

Konstance: Es?... Liels paldies.

Saljēri: No  otras  puses,  liekas,  ka  jūsu  vīram  nav  visai  lieli 
panākumi.

Konstance (izmantojot gadījumu): Kungs, mēs esam izmisumā.

Saljēri: Kāpēc?

Konstance: Mums  nav  naudas  un  nekādu  izredžu  to  dabūt.  Tā  ir 
patiesība.

Saljēri: Es nesaprotu. Viņš taču sniedz daudzus koncertus.

Konstance: Tie  nenes  pietiekamus  ienākumus.  Viņam  ir  vajadzīgi 
skolnieki. Slaveni skolnieki. Viņa tēvs sauc mūs par izšķērdētājiem, bet 
tas nav godīgi. Es vadu saimniecību ne sliktāk par citām. Mums vienkārši 
nepietiek naudas. Lūdzu, nesakiet viņam, ka es jums to teicu.

Saljēri (intīmi): Tas ir tikai starp mums. Kā es varu palīdzēt?
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Konstance: Kungs,  manam  vīram  ir  nepieciešami  kaut  kādi  līdzekļi 
dzīvei. Ja viņš varētu atrast pastāvīgu vietu, viss nostātos savās vietās. 
Varbūt ir kaut kas galmā?

Saljēri: Dotajā brīdī nekas.

Konstance (uzstājīgāk): Princesei  Elizabetei  ir  vajadzīgs  mūzikas 
skolotājs.

Saljēri: Tiešām? Nebiju dzirdējis.

Konstance: Viens jūsu vārds, un viņš dabūtu šo vietu. Tad arī uzrastos 
citi skolnieki.

Saljēri (skatās sāņus): Viņš atgriežas.

Konstance: Lūdzu...  Lūdzu,  ekselence.  Jūs  nevarat  iedomāties,  kā  tas 
mums palīdzētu.

Saljēri: Mēs tagad nevaram par to runāt.

Konstance: Kad tad? Ak, lūdzu!

Saljēri: Vai varat atnākt pie manis rīt? Viena pati?

Konstance: To es nevaru.

Saljēri: Es esmu precēts cilvēks.

Konstance: Tik un tā. 

Saljēri: Kurā laikā viņš strādā?

Konstance: Pēcpusdienās.

Saljēri: Tad atnāciet pulksten trijos.

Konstance: Es nekādi nevarēšu!

Saljēri: Jā vai nē? Viņa interesēs?

Pauze. Viņa šaubās – atver muti, tad pēkšņi aizskrien.
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Uz Mazās skatuves nolaižas priekškars.

(Skatītājiem.) Un  tā,  es  biju  to  izdarījis.  Izrunājis  skaļi.  Uzaicinājis 
viņu!... Kā tad ar manu baznīcā doto solījumu? Uzticība...  tikums... un 
viss pārējais? Par to es tobrīd nedomāju!

Uznāk kalpi un aiznes atzveltnes krēslu un lielo saldumu galdu. Uznāk 
citi un to vietā atnes divus mazus, apzeltītus krēslus, ko noliek centrā pret  

publiku visai cieši blakus. Citi, tāpat neuzkrītoši, uznes vecos 
rītassvārkus un turbānu, ko Saljēri pirms tam bija nometis, un noliek tos 

uz klavierēm. Kalpi aiziet.

*****

Saljēri apartamenti.

Uz Mazās zāles priekškara atkal iezīmējas augstu, garu logu attēli.

Saljēri: Nākamajā pēcpusdienā es gaidīju, degdams kā drudzī! Vai 
viņa atnāks? Man nebija ne jausmas. Un, ja atnāks, kā man izturēties? Vai 
tiešām es taisījos pavest jauno sievu divus mēnešus pēc kāzām?... Daļa no 
manis – liela daļa no manis – to ārkārtīgi vēlējās. Ārkārtīgi. Jā, „ārkārtīgi” 
ir īstais vārds!... 

Pulkstenis nosit trīs. Uz otro sitienu ir dzirdams durvju zvans. Viņš 
satraucies pieceļas.

Tā bija viņa! Precīzi laikā! Viņa bija atnākusi... Viņa bija atnākusi!

No kreisās puses uznāk pavārs, tikpat resns, bet par četrdesmit gadiem 
jaunāks. Viņš ar lepnumu nes šķīvi, pilnu ar kastaņiem brendijā. 

Saljēri nervozi paņem no viņa šķīvi, atzinīgi pamāj un uzliek uz mazā 
galda.

(Pavāram.) Grazie. Grazie tanti... Via, via, via! 

Pavārs paklanās Saljēri un, divdomīgi smīnot, aiziet uz to pašu pusi. 

No labās puses uznāk sulainis – arī viņš ir par četrdesmit gadiem 
jaunāks, un viņam seko Konstance glītā cepurītē, turot rokā mapi ar 

notīm.
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Signora!

Konstance (izdarot reveransu): Ekselence!

Saljēri: Benvenuta. (Atlaižot sulaini.) Grazie.

Sulainis aiziet.

Un tā, jūs esat atnākusi.

Konstance: Man nevajadzēja nākt.  Mans vīrs kļūtu traks,  ja to zinātu. 
Viņš ir ļoti greizsirdīgs vīrietis.

Saljēri: Vai jūs esat greizsirdīga sieviete?

Konstance: Kāpēc jūs tā jautājat?

Saljēri: Es nesaprotu šo kaislību... Jūs, ja atļausit teikt, izskatāties pat 
skaistāka, nekā bijāt vakar vakarā.

Konstance:  Ļoti  pateicos!...  Es  atnesu  jums  dažus  Volfganga 
manuskriptus.  Kad jūs tos  ieraudzīsit,  jūs  sapratīsit,  ka  viņš  ir  cienīgs 
ieņemt amatu galmā. Lūdzu, varbūt jūs tos apskatīsit, bet es pagaidīšu?

Saljēri: Jūs gribat teikt – tagad?

Konstance: Jā, man tie jānes atpakaļ. Citādi viņš uzreiz pamanīs. Viņš 
netaisa kopijas. Tie visi ir oriģināli.

Saljēri: Apsēdieties. Atļaujiet jums piedāvāt kaut ko pilnīgi īpašu.

Konstance (apsēžoties): Ko tieši?

Saljēri (piedāvājot šķīvi): Capezzoli  di  Venere. Venēras  krūtsgali. 
Cukuroti romiešu kastaņi konjakā.

Konstance: Nē, paldies.

Saljēri: Pamēģiniet. Mans pavārs tos pagatavoja speciāli jums.

Konstance: Man?
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Saljēri: Jā. Tas ir visai rets gardums.

Konstance: Nu, tad droši vien es pamēģināšu, vai ne? Tikai vienu... Ļoti 
pateicos.  (Viņa paņem vienu un ieliek mutē. Viņu pārsteidz garša.) O!... 
O!... O!... Tie ir burrvīgi!

Saljēri (kārīgi vēro, kā viņa ēd): Vai ne?

Konstance: Mmmmm!

Saljēri: Paņemiet vēl vienu.

Konstance (paņem vēl divas): Tiešām, nevajag.

Viņš uzmanīgi aiziet viņai aiz muguras un apsēžas krēslā viņai blakus.

Saljēri: Man liekas, ka jūs esat visaugstsirdīgākā meitene pasaulē.

Konstance: Augstsirdīgākā?

Saljēri: Šo  vārdu  es  izdomāju  speciāli  priekš  jums.  Vakarnakt  es 
nodomāju,  ka  Konstance  ir  pārāk  klīrīgs  vārds  šai  meitenei.  Es  viņu 
pārkristīšu  par  „Generosa”.  La  Generoza. Tad  es  viņai  uzrakstīšu 
brīnišķīgu dziesmu ar šādu nosaukumu un viņa to dziedās tikai man.

Konstance (smaidot): Kungs, es jau sen vairs nedziedu.

Saljēri: La Generoza. (Viņš pieliecas viņai mazliet tuvāk.) Nesakiet 
man, ka esmu kļūdījies, dodams jums šādu vārdu?

Konstance (vēsi): Kādā vārdā jūs saucat savu sievu, ekselence?

Saljēri (tikpat vēsi): Es neesmu ekselence,  un savu sievu es  saucu 
par senjoru Saljēri. Ja man viņai vajadzētu dot citu vārdu, es viņu sauktu 
par La Statua. Viņa turas ļoti taisni.

Konstance: Vai viņa ir te? Es gribētu ar viņu iepazīties.

Saljēri: Diemžēl, nav. Viņa ciemojas Veronā pie savas mātes.

Viņa mēģina izdarīt vieglu kustību, lai pieceltos no krēsla.
Saljēri viņu maigi attur.
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Konstance, rītvakar es vakariņošu ar imperatoru. Viens mans vārds par 
labu  jūsu  vīram,  un  viņš  dabūs  nenovērtējamo  princeses  Elizabetes 
mūzikas skolotāja vietu. Varat man ticēt, ka tad, kad es runāju ar viņa 
majestāti par mūzikas lietām, man neviens nerunā pretī.

Konstance: Es jums ticu.

Saljēri: Bene. (Joprojām sēžot,  viņš paņem savu kabatlakatiņu un 
delikāti  noslauka  ar  to  viņai  lūpas.)  Šāda  veida  pakalpojums  taču  ir 
pelnījis nelielu atlīdzību?

Konstance: Cik nelielu?

Neliela pauze.

Saljēri: Skūpsta izmērā.

Neliela pauze.

Konstance: Tikai viena?

Neliela pauze.

Saljēri: Ja jums liekas, ka ar vienu pietiek.

Viņa paskatās uz viņu un tad viegli noskūpsta uz lūpām. Ilgāka pauze.

Vai pietiek?

Viņa atkal skūpsta viņu, šoreiz ilgāk. Viņš pieskaras viņai ar roku. Viņa 
atraujas.

Konstance: Man liekas, ka ar šo būs gana pietiekami.

Pauze.

Saljēri (piesardzīgi): Žēl...  Tā  ir  pārāk  maza  samaksa,  lai  dabūtu 
vietu, par kuru sapņo katrs mūziķis Vīnē.

Konstance: Ko jūs ar to gribat teikt?

Saljēri: Vai tad jūs nesaprotat?
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Konstance: Nē. Pilnīgi nesaprotu.

Saljēri: Atkal žēl... Ļoti žēl.

Pauze.

Konstance: Es neticu... Es vienkārši nespēju tam noticēt!

Saljēri: Kam?

Konstance: Tam, ko jūs tikko pateicāt.

Saljēri (steidzīgi): Es neko neesmu teicis. Ko tad es teicu?

Konstance pieceļas, un arī Saljēri panikā pielec kājās.

Konstance: Ak, es aizeju!... Es negribu ar jums nekā kopīga!

Saljēri: Konstance...

Konstance: Lūdzu, ļaujiet man iet.

Saljēri: Konstance, uzklausiet mani! Es esmu neveikls cilvēks. Jūs 
mani  uzskatāt  par  pieredzējušu,  bet  es  nepavisam  tāds  neesmu. 
Paskatieties uz mani pareizi. Es esmu bez viltus. Es dzīvoju no tintes un 
saldumiem.  Es  vispār  neredzu  sievietes...  Kad  es  vakar  satiku  jūs,  es 
apskaudu Mocartu no sirds dziļumiem. No šīs skaudības radās muļķīgas 
domas. Uz vienu neprātīgu mirkli es uzdrošinājos iedomāties, ka jūs – no 
saviem acīmredzami bezgalīgajiem krājumiem – jūs varētu atlicināt man 
vienu  maiguma  monētiņu,  kas  jūsu  bagātīgi  apveltītajam  vīram  nav 
vajadzīga, un iedvesmot arī mani.

Pauze. Viņa smejas.

Es jūs uzjautrinu.

Konstance: Mocartam bija taisnība. Jūs esat bīstams.

Saljēri: Viņš tā teica?

Konstance: Viņš teica: „Visi itāļi ir aktieri. Ar šo esi īpaši piesardzīga.” 
Viņš domāja jūs. Viņš, protams, jokoja.
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Saljēri: Jā. (Viņš strauji pagriež viņai muguru.)

Konstance: Bet patiesībā ne tikai jokoja. Es gribēju teikt, ka jūs spēlējat 
visai acīmredzamu lomu, vai ne, dārgais? Puisis no mazpilsētas, bet gudrs 
kā muša!... (Ar maigu ironiju.) O! Jūs saīgāt? Vai tiešām?... Kad Mocarts 
saīgst, es uzplīkšķinu viņam pa dibentiņu. Viņam tas diezgan labi patīk. 
Varbūt gribat, lai es jūs mazliet izbaru un arī uzplīkšķinu pa dibentiņu? 

Viņa viegli iesit viņam ar nošu mapi. Viņš pagriežas nevaldāmā niknumā.

Saljēri: Ko jūs atļaujaties?!... Jūs, dumjā, vulgārā meiča!

Draudīgs klusums.

(Ledaini.) Piedodiet  man.  Labāk  nenovirzīsimies  no  jūsu  vīra  lietām. 
Viņš,  bez  šaubām,  ir  izcils  pianists.  Tomēr  princesei  Elizabetei  ir 
vajadzīgs arī dziedāšanas skolotājs. Es neesmu pārliecināts, ka viņš ar to 
tiks galā. Es gribētu ieskatīties sacerējumos, kurus jūs atnesāt, un izlemt, 
vai viņš ir pietiekami atbilstošs. Es to apcerēšu pa nakti – un jūs apcerēsit 
manu priekšlikumu. Lai būtu pavisam skaidrs – tāda ir cena. 

Viņš pastiepj roku pēc mapes, un viņa to atdod.

 Visu labu. (Viņš pagriežas un noliek mapi uz krēsla.)

Konstance vilcinās, grib kaut ko teikt, bet nevar un ātri aiziet.

*****

Turpat.

Saljēri satraukumā vēršas pie publikas.

Saljēri: Fiasko!...  Fiasko!...  Cik  zemiski!  Pilnīgi  neslēpts 
zemiskums!... Ļaunāk nekā tad, ja es to tiešām būtu izdarījis!... Krist tik 
dziļi grēkā un tajā pašā laikā justies tik smieklīgam!... (Izkliedz.) Nobilè,  
nobilè, Salieri!... Ko šis Mocarts ar mani ir izdarījis! Vai tad es tāds biju, 
pirms  viņš  bija  ieradies?  Rotaļāties  ar  laulības  pārkāpšanu?  Šantažēt 
sievietes?  Viss  kļuva  –  grima  –  palika  samaitāts  –  viņa dēļ!  (Viņš 
drudžaini dodas uz skatuves dibenplānu un, ejot garām krēslam, pastiepj  
roku pēc mapes, bet, it kā nobijies no tā, ko tajā varētu atrast, viņš atrauj  
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roku un apsēžas līdzās. Pauze. Viņš aplūko tur guļošo mūziku, it kā tā  
būtu kāds saldums, ko viņš kāro nobaudīt, bet neuzdrīkstas aiztikt. Tad 
pēkšņi  viņš  paķer  mapi,  atrauj  lentīti,  atver  mapi  un  alkatīgi  aplūko  
manuskriptus.)

Tiklīdz viņš uzmet acis pirmajai lappusei, teātrī sāk klusi skanēt mūzika. 
Tas ir sākums 29. simfonijai la mažorā. 

(Viņš  runā,  mūzikai  skanot,  pētot  manuskriptus.) Viņa  teica,  ka  šīs 
partitūras ir oriģināli... Viņa mūzikas pirmie un vienīgie uzmetumi. Tajos 
nebija nekādu labojumu. Tas bija mulsinoši – un tad man pēkšņi galvā 
ienāca šokējošs minējums.

Viņš paskatās uz publiku, atraujoties no notīm. Mūzika tūlīt pārtrūkst.

Bija acīmredzams, ka Mocarts vienkārši pieraksta mūziku, kas viņa galvā 
ir pilnībā pabeigta. Pabeigta tā, kā parasti mūzika netiek pabeigta nekad.

Viņš turpina pētīt notis. Nekavējoties atskan Sinfonia Concertante 
(koncertsimfonija) vijolei un altam – pirmās daļas līksmā melodija.

Pārmaini kaut vienu noti, un mūzika pazudīs.  Pārmaini vienu frāzi, un 
celtne sabruks.

Viņā atkal paceļ skatienu, mūzika apklust.

Te atkal – tikai tagad milzīgā daudzumā – bija tās pašas skaņas, kuras es 
biju dzirdējis bibliotēkā. 

Viņš turpina pētīt notis, un mūzika skan atkal – valdzinoša frāze no 
Koncerta flautai un arfai lēnās daļas.

Tās pašas smalkās harmonijas – kolīziju uzzibsnījumi – mokpilns prieks.

Viņš paceļ skatienu, mūzika pārtrūkst.

Tas bija pilnīgi skaidrs. Tā Serenāde nebija nejauša veiksme.

Teātrī ļoti klusi un neskaidri dzirdama negaisa dārdoņa, kas kļūst arvien 
skaļāka, atgādinot attālas jūras bangas.

Caur šo akurāto tintes vilcienu režģi es raudzījos uz Absolūto Skaistumu!
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Turot mapi, viņš pieceļas kājās. Un no šīs klusās dārdoņas izlokās un 
pieaug spēkā tīra soprāna skaņa, kas izpilda „Kyrie” no Mesas do 

minorā. Pieaugošais troksnis, kas traucējis klausīties balsī, apklust, un tā 
pēkšņi skan tīri un skaidri, tad vēl tīrāk un skaidrāk. Spožāka kļūst arī 
gaisma, tā kļūst pārāk spoža, tad kvēlojoši spoža, tad žilbinoši balta! 

Saljēri stāv šīs gaismas šaltīs un arvien skaļākās mūzikas straumēs, kas 
piepilda teātri, bet soprāns iegrimst pilnā spēkā skanoša kora 

dziedājumā, pārejot uz fortisimo, sasniedzot viengabalainu kontrapunktu.  

Šis ir visskaļākais mūzikas skanējums, ko publika līdz šim dzirdējusi.  
Turot rokās manuskriptus, Saljēri streipuļodams dodas uz publikas pusi 

kā cilvēks, kuru sagūstījusi trakojoša, nevaldāma jūra. 

Beidzot kaut kur apakšā ierības bungas. Saljēri nomet mapi ar notīm un 
nokrīt bez samaņas. Šajā brīdī mūzika eksplodē ilgā, atbalsojošā, 

deformētā triecienā, pavēstot šausminošu sabrukumu. Šī skaņa draudīgā 
nepārtrauktībā paliek gaisā pār nokritušo figūru – tā vairs nav mūzika.  

Tad tā izgaist, un ir tikai klusums.
Skatuves apgaismojums samazinās.

 Ilga pauze. Saljēri nekustīgi guļ starp manuskriptiem. 

Beidzot pulkstenis nosit sešas reizes. Saljēri sakustas. Lēnām viņš paceļ 
galvu un paceļ acis. Un tagad – sākumā klusu – viņš vēršas pie sava 

Dieva.

Capisco! Es zinu savu likteni. Tagad pirmo reizi es izjūtu savu tukšumu, 
kā Ādams izjuta savu pirmdzimto kailumu... (Viņš lēnām pieceļas kājās.)  
Šovakar kaut kur šajā pilsētā kādā traktierī stāv ķiķinošs puišelis, kurš, 
pat  īsti  nenoliekot  pie  malas  savu  biljarda  kiju,  spēj  pavirši  izlikt  uz 
papīra  notis,  kas  pārvērš  manu  visrūpīgāk  izskaitļoto  mūziku  par 
nedzīvām švīkām. Grazie Signore! Tu dāvāji man vēlmi Tev kalpot – ko 
nevar  teikt  par  lielāko daļu  cilvēku,  -  un  tad  parūpējies  par  to,  lai  šī 
kalpošana manās ausīs skanētu kā apkaunojums! Grazie! Tu dāvāji man 
vēlmi Tevi slavināt – ko nevar teikt par lielāko daļu, - un tad padarīji 
mani mēmu. Grazie tanti! Tu ieliki manī izpratni par Nepārspējamo – ko 
nekad  neiepazīst  lielākā  daļa  cilvēku!  –  un  tad  nodrošināji  to,  lai  es 
nemitīgi  apzinātos  savu  viduvējību.  (Viņa  balss  pieņemas  spēkā.)  Par 
ko?!...  Kur ir mana vaina?... Līdz šai dienai es esmu stingri tiecies pēc 
labā. Es esmu pūlējies garas stundas, lai atvieglotu savu tuvāko likteni. 
Nenorimis  strādājis,  cik  man ļāva  Tevis  piešķirtais  talants.  (Kliedz  uz 
augšu.) Tu zini, cik smagi es esmu strādājis! – tikai tādēļ, lai beigu beigās 
tajā  mākslā,  kura  vienīgā  padara  man  pasauli  saprotamu,  es  varētu 
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izdzirdēt Tavu Balsi! Un tagad es to dzirdu, un tā saka tikai vienu vārdu: 
MOCARTS!...  Spītīgais,  ķiķinošais,  iedomīgais,  infantilais  Mocarts!  – 
kurš nekad pat pirkstu nav pakustinājis, lai kādam palīdzētu! –  niekus 
gvelzošais Mocarts ar savu pa dibentiņu plīkšķinošo sievu!  Viņu  Tu esi 
izraudzījies par savu vienīgo ruporu! Bet mana vienīgā balva – mana dižā 
privilēģija  –  ir  būt  vienīgajam cilvēkam,  kurš  šais  laikos  spēj  skaidri 
atpazīt Tavu iemiesošanos viņā! (Ar naidu.) Grazie e grazie ancora!

Viņš iesviež mapi stūrī.

Lai tā būtu! No šī brīža mēs ar Tevi esam ienaidnieki, Tu un es! Es no 
Tevis to nepieņemšu – vai dzirdi!... Runā, ka ar dievu nedrīkst jokot. Es 
teikšu citādi, nedrīkst jokot ar Cilvēku!... Nedrīkst jokot ar mani!... Runā, 
ka  dievišķais  gars  iemiesojas,  kur  vēlas.  Es  esmu  pret  to!  Tam  ir 
jāiemiesojas tur, kur mīt tikums, vai arī nav jāparādās vispār! (Kliedzot.) 
Dio ingiusto – Tu esi mans Ienaidnieks! No šī brīža es Tevi saukšu par 
Nemico Eterno! Un es zvēru, ka līdz savam pēdējam elpas vilcienam, ar 
visiem savas  dvēseles  spēkiem es  cīnīšos ar  Tevi!  (Viņš  ļauni  skatās 
augšup, kur atrodas Dievs. Skatītājiem.) Galu galā, kāpēc vispār cilvēks 
dzīvo uz zemes, ja ne tāpēc, lai pārmācītu Dievu? 

Viņš dodas pie klavierēm un paņem no to vāka vecos rītasvārkus un 
turbānu, ko bija noņēmis, kad pārnesa mūs uz astoņpadsmito gadsimtu. 
Viņš tos uzvelk. Pēc tam viņš atkal runā veca vīra balsī. Atkal ir 1823. 

gads.

Pirms es jums izstāstīšu, kas notika tālāk, kā man atbildēja Dievs un, galu 
galā, Konstance, un par visām šausmām, kas tam sekoja, atļaujiet man uz 
brīdi apstāties. Pūslis, šis cilvēciskais piedēklis, ir kaut kas tāds, par ko 
jums pagaidām vēl nav jāuztraucas. Toties es, kaut arī tikko dzīvs, esmu 
tā pastāvīgs upuris. Ir palikusi tieši stunda līdz rītausmai, lai tiktu galā ar 
mums abiem. Kad es atgriezīšos,  es  jums pastāstīšu  par  karu,  kuru es 
izcīnīju ar Dievu caur Viņa izraudzīto Būtni – Mocartu, vārdā  Amadejs. 
Pats par sevi saprotams, ka šajā cīņā Būtne bija jāiznīcina.

Viņš paklanās publikai, pasniedzas, lai paķertu kādu saldumu – tad 
negaidīti pēkšņā riebumā pret sevi noliek to atpakaļ uz šķīvja un lēnām 

aizklibo prom. 

Partitūras guļ, kur viņš tās krītot izmētājis. Kad viņš pazūd, zālē iedegas 
gaisma.

PIRMĀ CĒLIENA BEIGAS
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OTRAIS CĒLIENS

Saljēri salons.

Gaisma zālē dziest.

Atgriežas Saljēri kā vecs vīrs.

Saljēri: Es ārā klausījos  sētas  kaķus.  Viņi  visi  dzied Rosīni.  Kaķi 
acīmredzami ir pagrimuši tieši tāpat kā komponisti. Domeniko Skarlati 
bija  kaķis,  kurš  varējis  staigāt  pa taustiņiem un piemeklēt  pieņemamu 
tēmu  fūgai.  Bet  tas  bija  Apgaismības  laikmeta  spāņu  kaķis!  Viņš 
novērtēja,  kas  ir  kontrapunkts.  Šais  laikos  visi  kaķi  novērtē  tikai 
koloratūras. Tāpat kā pārējā publika.

Viņš iznāk skatuves priekšplānā un vēršas pie skatītājiem.

Šī  ir  manas  dzīves  pēdējā  stunda.  Jums  ir  mani  jāsaprot!...  Ne  jau 
jāpiedod. Es nemeklēju piedošanu. Es biju labs cilvēks, tādā izpratnē, kā 
pasaule saprot šo vārdu. Ko man tas deva? Labestība nespēja no manis 
radīt  labu  komponistu.  Vai  Mocarts  bija  „labs”?...  Labestība  neko 
nenozīmē mākslas liesmai.

Pauze.

Tajā  briesmīgajā  Manuskriptu  Naktī  mana  dzīve  ieguva  šausmīgu  un 
aizraujošu  jēgu.  Likt  šķēršļus  Dievam  caur  vienu  no  Viņa 
nevainojamākajiem iemiesojumiem!... Es to spēju. Dievam bija vajadzīgs 
Mocarts, lai sevi izpaustu uz zemes. Bet Mocartam biju vajadzīgs es, lai 
tiktu pie pasaulīgajiem labumiem. Tai bija jākļūst par cīņu līdz galam – 
un Mocarts kļuva par mūsu kaujas lauku.

Pauze.

Es  zināju  par  Dievu  vienu.  Viņš  bija  viltīgs  Ienaidnieks.  Pievērsiet 
uzmanību, ka cīņā ar Viņu man tajā pašā laikā bija rets baudījums likt 
šķēršļus ienīstam sāncensim. Es gribētu zināt, kurš no jums būtu atteicies 
no tādas iespējas, ja rastos izdevība.

Viņš ļauni aplūko publiku un novelk rītassvārkus un turbānu.
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Tiklīdz es biju izteicis savu izaicinājumu, es uzreiz sajutu briesmas. Kā 
Viņš  man  atbildēs?  Vai  Viņš  mani  neizdedzinās  uz  vietas  par  šo 
bezdievību? Nesmejieties. Es nebiju nekāds salonu lauva. Es biju baiļu 
pārņemts mazpilsētas katolis.

Viņš runā savā jauna cilvēka balsī. Mēs atgriežamies astoņpadsmitajā 
gadsimtā.

Pirmais, kas notika jau pēc nepilnas stundas... 

Atskan durvju zvans. 

Ienāk Konstance ar šalli un cepuri galvā, viņai seko bezpalīdzīgais  
sulainis.

Pēkšņi  atgriezās  Konstance.  (Izbrīnīts.) Pulksten  desmitos  vakarā!... 
Signora!

Konstance (sasaistīti): Mans  vīrs  ir  barona  van  Svītena  saviesīgajā 
vakarā.  Tur  spēlē  Sebastiāna  Baha koncertu.  Viņam likās,  ka man tas 
nepatiks.

Saljēri: Skaidrs.  (Strupi, acis bološajam sulainim.) Es pazvanīšu, ja 
mums kaut ko vajadzēs. Pateicos.

Sulainis aiziet.

Īsa pauze.

Konstance (vienaldzīgi): Uz kurieni tad mēs iesim?

Saljēri: Ko?

Konstance: Vai mēs to darīsim te?... Kāpēc ne? (Nenoņemot cepuri, viņa 
apsēžas uz viena no mazajiem, apzeltītajiem krēsliem. Viņa nesteidzīgi  
atraisa sava ņiebura lentītes tā, lai var redzēt viņas krūtis, uzrauj zīda 
svārkus virs ceļiem, lai var redzēt  arī  miesu virs  viņas zeķēm, izstiepj 
kājas un atklāti skatās uz viņu ar ciešu skatienu. Klusu.) Nu?... Ķersimies 
klāt.

Saljēri uz mirkli atbild viņai ar ciešu skatienu, bet tad pēkšņi novērš acis.



64

Saljēri (sausi): Šeit ir jūsu partitūras. Lūdzu, ņemiet tās un ejiet prom. 
Tūlīt pat. Šajā pašā mirklī.

Pauze.

Konstance: Tu, mēsls. (Viņa pielec kājās un paķer mapi.)

Saljēri: Via! Neatgriezieties vairs!

Konstance: Tu, riebīgais mēsls!

Viņa pēkšņi skrien pie viņa, dusmās cenšoties iesist viņam pa seju. Viņš 
saķer viņu aiz rokām, spēcīgi sakrata un nosviež zemē.

Saljēri: Via!

Viņa sastingst, nenovēršot no viņa naidpilnu skatienu.

(Kliedz skatītājiem.)  Redzat,  kā tas  bija!  Es viņu gribēju – o,  jā,  tieši 
tobrīd  vairāk nekā jebkad agrāk! Bet es negribēju būt mazisks!... Tagad 
mans strīds vairs nebija ar Mocartu – bet caur viņu! Caur viņu ar Dievu, 
kurš tik ļoti viņu mīlēja. (Nicinoši.) Amadejs!... Amadejs!... 

Konstance pielec kājās un izskrien ārā no istabas.

Pauze. Viņš mēģina sevi nomierināt, pieejot pie galda un paņemot 
Venēras krūtsgalu.  

Nākamajā dienā, kad Katerīna Kavaljēri atnāca uz dziedāšanas stundu, es 
norunāju to pašu stomīgo runu par „maiguma monētām” un piešķīru viņai 
vārdu  La Generosa. Diemžēl mīlestībā, tāpat kā mākslā, mana fantāzija 
nekad neizcēlās ar izdomu. Par laimi, Katerīnai tā likās pietiekama. Viņa 
apēda divdesmit  „Venēras krūtsgalus”,  noskūpstīja mani ar  lūpām, kas 
smaržoja pēc brendija, un viegli ieslīdēja manā gultā.

Gurdeni ienāk Katerīna, pusapģērbta, it kā tikko no viņa guļamistabas. 

Saljēri viņu apskauj un viltīgi palīdz viņai sakārtot peņuāru.

Viņa  bija  mana  mīļākā  daudzus  gadus  aiz  manas  cienījamās  sievas 
muguras,  un  drīzumā  es  pilnīgi  izdzēsu  no  atmiņas  to,  ka  Sacerētāja 
smalkais ķermenis bija mani apsteidzis.
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Meitene aiziet viegliem soļiem, veltot viņam starojošu smaidu.

Tik  daudz  par  manu  šķīstības  zvērestu.  (Pēc  īsas  pauzes.) Tajā  pašā 
vakarā es devos uz pili un atteicos piedalīties visās labdarības komitejās, 
kas rūpējās  par  nabadzīgo mūziķu likteņa atvieglošanu.  Tik daudz par 
manu zvērestu palīdzēt sabiedrībai.

Mainās skatuves apgaismojums, un paceļas un atveras Mazās skatuves 
priekškars.

Uznāk divi kalpi un aiznes divus zeltītos krēslus.

Uz Mazās skatuves uznāk imperators un ieņem savu vietu pie milzīgā 
kamīna starp zeltītajiem spoguļiem.

(Ejot  uz  skatuves dibenplānu.) Tad es  devos pie imperatora un ieteicu 
kādu netalantīgu cilvēku par skolotāju princesei Elizabetei.

*****

Šēnbrunnas pils.

Jozefs: Herr Zommers? Viņš taču ir garlaicīgs? Kāpēc ne Mocarts?

Saljēri: Majestāte, es nevaru ar tīru sirdsapziņu ieteikt Mocartu par 
mūzikas pasniedzēju karaliskajai ģimenei. Par viņu pārāk daudz runā.

Jozefs: Varbūt tās ir tikai baumas.

Saljēri: Par  nožēlu  jāatzīmē,  ka  viena  no  tām  attiecas  uz  manu 
personīgo protežē. Kādu ļoti jaunu dziedātāju.

Jozefs: Charmant! 

Saljēri: Tas nav patīkami, majestāte, bet tā ir patiesība.

Jozefs: Skaidrs...  Lai  tad  būtu  herr  Zommers.  (Viņš  dodas  uz 
galveno skatuvi.) Es pieņemu, ka viņš nevar īpaši kaitēt. Taisnību sakot, 
muzikālajā  ziņā  princesei  Elizabetei  neviens  nevar  īpaši  kaitēt.  (Viņš 
aizsoļo sāņus.)
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No kreisās puses skatuves priekšplānā uznāk Mocarts. No šī brīža viņam 
ir dabiskāka izskata parūka, kas atgādina viņa paša gaišos, bagātīgos 

kastaņkrāsas matus, aizmugurē tie ir pārsieti ar lentu.

Saljēri (skatītājiem): Mocarts  noteikti  neturēja  mani  aizdomās. 
Imperators paziņoja par pieņemto lēmumu savā ierastajā veidā...

Jozefs (apstājoties): Nu – tā nu tas ir. 

Aiziet aiziet.

Saljēri: ... un es izteicu neveiksminiekam līdzjūtību.

Mocarts pagriežas un drūmi raugās tālumā. Saljēri pieiet pie viņa un 
paspiež viņam roku.

Mocarts (ar rūgtumu): Es pats esmu vainīgs. Mans tēvs vienmēr raksta, 
ka man jābūt padevīgākam. Jāzina sava vieta!... Viņš atsūtīs sešpadsmit 
pamācības, kad par to uzzinās! (Viņš lēnām pieiet pie klavierēm.)

Gaisma satumst.

Saljēri (vērojot viņu, skatītājiem): Mocartam tas bija visnopietnākais 
zaudējums.

*****

Vīne un ainas no operas dzīves.

Uzslīd Ventičelli.

1.Ventičello: Viņa skolnieku skaits gandrīz nepalielinās.

2.Ventičello: Ne vairāk par sešiem.

1.Ventičello: Un tagad vēl jāuztur bērns!

2.Ventičello: Puika.

Saljēri: Nabaga puisis. (Skatītājiem.) Es, tieši otrādi, plauku un zēlu. 
Lai  cik  dīvaini  tas  nebūtu.  Es  gaidīju  Dieva  dusmas  –  tās  nesekoja. 
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Nekā!... Tā  vietā  gan  1784.,  gan  85.-ajā  gadā  mani  sāka  godāt  par 
vislabāko  komponistu.  Un  tas  notika,  neskatoties  uz  to,  ka  tieši  šajos 
divos gados Mocarts sarakstīja savus labākos klavierkoncertus un stīgu 
kvartetus.

Ventičelli nostājas abās pusēs Saljēri. Mocarts sēž pie klavierēm.

1.Ventičello: Haidns viņa kvartetus dēvē par nepārspējamiem.

Saljēri: Tādi tie bija – bet neviens tos nedzirdēja.

2.Ventičello: Van Svītens koncertus dēvē par izciliem.

Saljēri: Tādi tie bija, bet neviens to nepamanīja.

Mocarts spēlē un diriģē pie taustiņiem. Klusi mēs dzirdam skanam rondo 
no klavierkoncerta la mažorā, K.488.

Pa turpmākā monologa laiku uz Mazās skatuves neuzbāzīgi uznāk pilsoņi  
un ieņem savas vietas.

(Skanot mūzikai.) Katru jauno koncertu Vīnes publika sagaidīja ar tādiem 
pašiem  prieka  spiedzieniem,  ar  kādiem  parasti  sveica  jaunos  fasonus 
dāmu  cepurēm.  Katrs  tika  nospēlēts  vienu  reizi  –  un  tad  pilnībā 
aizmirsts!... Likās, ka tikai man vienam bija ļauts saprast, kas tie īstenībā 
bija:  visnevainojamākā mūzika,  kas sacerēta  astoņpadsmitajā  gadsimtā. 
Toties manas operas tika uzvestas  visur  un patika visiem! Es sacerēju 
„Semiramīdu” Minhenes operai.

1.Ventičello: To uzņēma ar sajūsmu!

2.Ventičello: Skatītāji no baudas krita ģībonī!

Uz Mazās skatuves ir redzama grezna operas teātra zāle un publika, kas 
stāv kājās un sparīgi aplaudē. Ventičelli ielenkts, Saljēri pagriežas pret 

skatuves aizmuguri un klanās. Caur šo troksni Mocarta klavierkoncerts ir 
tikko dzirdams.

Saljēri (skatītājiem): Es sarakstīju komisko operu Vīnes  operai.  La 
Grotta di Trofonio.

Pirmais: Par to runā visa pilsēta!
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Otrais: Apspriež visās kafejnīcās!

Izgaismojas cita operas zāle. Sparīgi aplaudē cita publika. Saljēri atkal 
tai paklanās.

Saljēri (skatītājiem): Beidzot  es  pabeidzu  savu  traģisko  operu 
„Danaīdas” un uzvedu to Parīzē.

Pirmais: Pārsteidzoša veiksme!

Otrais: No ovācijām gandrīz sabruka jumts!

Pirmais: Jūsu vārds skan pa visu impēriju!

Otrais: Pa visu Eiropu!

Atkal izgaismojas cits operas teātris un cita sajūsmināta publika. Saljēri  
klanās trešo reizi. Tagad viņam aplaudē pat Ventičelli. 

Mocarta koncerts apklust. 

Mocarts pieceļas no instrumenta un, kamēr Saljēri runā, smagi pārsoļo 
pāri skatuvei un aiziet.

Saljēri (skatītājiem): Tas bija neizprotami. It kā mani kāds tīši vadītu 
no viena triumfa uz otru!... Manu galvu pildīja slavinājumi – jā, un šo 
māju – apzeltītas mēbeles!

Pilsoņi aiziet.

*****

Saljēri apartamenti.

Skatuve grimst zeltītos staros. 

Uznāk kalpi, nesot apzeltītus krēslus, polsterētus ar zeltītu brokātu. Viņi 
tos izvieto uz koka grīdas (trīs centrā pret skatītājiem) un tad aiziet. 

Parādās sulainis, tagad kļuvis nedaudz vecāks, noģērbj Saljēri viņa 
melnos svārkus un to vietā ieģērbj viņu citos melnos svārkos ar zelta 

rotājumiem. Viņš aiznes vecos svārkus.



69

Pavārs, protams, arī nedaudz vecāks, uznes zeltītu kūku paliktni, pilnu ar 
izmeklētām kūkām. Noliekot to uz mazā galdiņa, viņš aiznes otru kūku 

paliktni un šķīvi ar kastaņiem brendijā.

Saljēri: Man  bija  vienkārša  gaume,  bet  es  no  tās  atteicos... 
Veiksmīgie peldas zeltā, un tā darīšu arī es!... Es kļuvu pašapzinīgāks. Es 
sāku greznoties. Es atvēru savu salonu, rīkoju saviesīgus vakarus un visu 
sezonu piedalījos dievkalpojumā pie izsmalcinātības altāra! 

Viņš apsēžas brīvā pozā savā salonā. Arī Ventičelli apsēžas viņam 
blakus, katrs savā pusē.

1.Ventičello: Mocarts vakar bija uz jūsu komēdiju.

2.Ventičello: Viņš to pārrunāja ar kņazieni Ličnovsku.

1.Ventičello: Viņš  teica,  ka  būtu  jums  jāliek  novākt  aiz  sevis 
mēslus.

Saljēri (paņem šķipsniņu šņaucamās tabakas): Tiešām? Cik apburoši 
cilvēki ir šie zalcburgieši!

2.Ventičello: Viņš aizvaino cilvēkus. 

1.Ventičello: Viņš  aizdzen  visus  no  viesistabām.  Tagad  uz  viņu 
dusmojas arī van Svītens.

Ventičelli ļauni smejas.

Saljēri: Lords Fūga? Man likās, ka viņš ir barona mīlulis.

2.Ventičello: Mocarts lūdza atļauju uzrakstīt itāļu operu. 

Saljēri (skatītājiem): Itāļu  operu! Tas  ir  bīstami!  -  tas  ir  mans 
lauciņš!

1.Ventičello: Un barons ir sašutis.

Saljēri: Bet kāpēc? Par kādu tēmu?

No skatuves dziļuma strauji uznāk van Svītens.
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Van Svītens: Figaro!...  Figaro  kāzas!  Tā  apkaunojošā  Bomaršē 
luga!

Pēc Saljēri dotas nemanāmas zīmes Ventičelli aizslīd prom. 

Van Svītens pievienojas Saljēri un apsēžas uz viena no apzeltītajiem 
krēsliem.

(Vēršas  pie  Saljēri.) Nevarēja  atrast  neko  labāku,  kam  izšķiest  savu 
talantu! Vulgārs farss! Augstmaņi deg kaislē pret istabenēm! Viņu sievas 
maskējas dumjos kostīmos, kuros tās jebkurš mirklī atpazītu!...  Kad es 
sāku viņam pārmest,  viņš teica, ka es viņam atgādinot viņa tēvu!...  Es 
vienkārši nesaprotu, kāpēc Mocarts vēlas šīs blēņas atainot mūzikā!  

Fon Štreka pavadīts, no skatuves dziļuma strauji uznāk Mocarts.
Viņi pienāk pie Saljēri un van Svītena.

Mocarts: Tāpēc,  ka  es  gribu  uzrakstīt  darbu par  reāliem cilvēkiem, 
baron! Un es gribu, lai darbība notiktu reālā vietā!  Buduārā!  - jo man 
šķiet, ka tā ir visaizraujošākā vieta pasaulē! Uz grīdas mētājas apakšveļa! 
Palagi  vēl  saglabājuši  sievietes  ķermeņa  siltumu!  Un  zem gultas  līdz 
malām pilns naktspods!

Van Svītens (šokēts): Mocart!

Mocarts: Man ir vajadzīga dzīve, baron! Nevis garlaicīgas leģendas.

Fon Štreks (apsēžoties): Herr Saljēri nesenās „Danaīdas” arī ir leģenda, 
un francūžiem tā nelikās garlaicīga.

Mocarts: Francūžus  nav iespējams  garlaikot  –  ja  nu vienīgi  parādīt 
viņiem reālo dzīvi!

Van Svītens: Es biju domājis,  ka tagad, kad jūs esat piebiedrojies 
mūsu Masonu brālībai, jūs pacentīsities izvēlēties pacilājošākas tēmas.

Mocarts (nepacietīgi): Ak,  pacilājošākas!  Pacilājošākas!...  Vienīgais, 
ko vīrietim vajag pacelt, ir viņa krāniņš.

Van Svītens: Kungs, jūs atļaujaties par daudz! Vai tad visu drīkst 
pakļaut apsmieklam?
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Mocarts (izmisumā): Piedodiet manu mēli, baron, bet tiešām! Kā mēs 
varam mūžīgi turpināt atainot šos dievus un varoņus?

Van Svītens (kaislīgi): Tāpēc,  ka  viņi  ir  mūžīgi  –  lūk,  kāpēc!  Viņi 
iemieso  labāko,  kas  mūsos  ir.  Opera  ir  domāta,  lai  padarītu  mūs 
cildenākus,  Mocart,  –  jūs  un  mani,  tāpat  kā  imperatoru.  Tā  ir  augstā 
māksla! Tā godina mūžīgo cilvēkā un neievēro gaistošo. Tā redz sievietē 
dievieti, nevis veļas mazgātāju.

Fon Štreks: Labi teikts, kungs. Tieši tā!

Mocarts (atdarina  viņa manieri  stiept  vārdus):  O,  labi  teikts,  jā,  labi 
teikts! Tieši tā!  (Vēršas pie visiem klātesošajiem.) Es jūs nesaprotu! Jūs 
visi atrodaties tādos augstumos, bet tas neapslēpj jūsu pakaļas caurumus! 
Jums taču nospļauties  par  šiem dieviem un varoņiem! Sakiet  godīgi  – 
katrs  no  jums  –  kuram  no  jums  savs  bārddzinis  nav  tuvāks  par 
Herkulesu? Vai Horāciju? (Saljēri.) Vai jūsu dumjais Danajs, ja runājam 
par viņu! Vai mans – arī mans! Mitridats, Pontas valdnieks!... Il sogno di  
Scipione! Visas  tās  sāpjpilnās  antīkās  būtnes!  Viņi  visi  ir  garlaicīgi! 
Garlaicīgi,  garlaicīgi,  garlaicīgi!  (Pēkšņi  viņš  pielec  kājās  un  uzlec  uz  
krēsla  kā  orators.  Deklarē.)  Visas  šajā  gadsimtā  sarakstītās  nopietnās 
operas ir garlaicīgas!... Nu, deviņsimt deviņdesmit deviņas no tūkstoša!

Pauze. Viņi pagriežas un šokēti, pārsteigti skatās uz viņu. Viņš ieķiķinās 
un nolec no krēsla.

Jūs  tikai  paskatieties  uz  mums!  Četras  pavērtas  mutes.  Cik  lielisks 
kvartets! Es gribētu to uzrakstīt – iemūžināt šo mirkli, šo tagad, kā jūs te 
stāvat!  (Atdarina  viņu  balsis.) Herr  ceremonijmeistars  domā: 
„Bezkaunīgais  Mocarts.  Man  tūlīt  pat  jārunā  ar  imperatoru!”  Herr 
prefekts domā: „Nepieklājīgais Mocarts. Viņš ar savu vulgaritāti degradē 
operu!” Herr galma komponists domā: „Vācietis Mocarts. Ko gan viņš 
var saprast no mūzikas?” Un pats Mocarts, pa vidu, domā: „Es taču tik 
tiešām esmu lāga puisis. Kāpēc viņi visi mani nosoda?”  (Satraukti, van 
Svītenam.) Lūk, kāpēc opera ir tik svarīga, baron. Tāpēc, ka tā ir reālāka 
par  jebkuru  lugu!  Lai  attēlotu  šo  mirkli,  dramaturgam  būtu  bijis 
jāpieraksta visas šīs domas vienu pēc otras. Komponists var tās pierakstīt 
vienlaicīgi,  un tomēr mēs dzirdēsim katru no tām. Vokālais kvartets ir 
apbrīnojams izgudrojums! (Aizraujoties arvien vairāk.) Es gribu uzrakstīt 
finālu, kas ilgst veselu pusstundu! Kvartets, kas pāriet uz kvintetu, kas 
pāriet  uz sekstetu,  kas pāriet  uz septetu – oktetu – nonetu!  Vairāk un 
vairāk, plašāk un plašāk – visas skaņas pārklājas un kopā paceļas augšup 
– un Kopā rodas pilnīgi jauns skanējums!... Varu galvot, ka dievs tieši tā 
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arī dzird pasauli. Skaņu miljoni, kas pastāvīgi kāpj uz augšu un saplūst 
kopā Viņa ausī,  lai  kļūtu par  bezgalīgu,  mums neiedomājamu  mūziku! 
(Saljēri.) Tas ir mūsu darbs! Tas ir mūsu, komponistu, darbs: sapludināt 
viņa un viņa, un viņa, un viņas, un viņas iekšējo pasauli – istabeņu un 
galma komponistu domas – un pārvērst publiku par Dievu.

Pauze. Saljēri skatās uz viņu kā apburts. Mocarts samulsis izdod pirdiena 
troksni un ķiķina.

Es atvainojos.  Es  mūžīgi  gvelžu  blēņas,  tas  ir  nelabojami  –  paprasiet 
Stancerlai.  (Van Svītenam.) Mana valoda ir dumja. Bet mana sirds tāda 
nav. 

Van Svītens: Nē. Jūs tiešām esat lāga puisis, kaut arī melšat visādas 
blēņas. Es to zinu. Viņš būs lielisks jaunais Brālis, vai ne, Saljēri?

Saljēri: Labāks nekā es, baron.

Van Svītens: Tikai  pacentieties,  mans  draugs,  nopietnāk attiekties 
pret savu talantu. (Viņš pasmaida un paspiež Mocartam roku.)

Van Svītens aiziet.

Saljēri pieceļas.

Saljēri: Buona fortuna, Mocart. 

Mocarts: Grazie, Signore. (Metas virsū fon Štrekam.) Beidziet raukt 
pieri,  herr  ceremonijmeistar.  Es  esmu  ēzelis.  Ar  ēzeli  ir  viegli 
draudzēties: tikai pakratiet viņa „nagu”. 

Viņš izveido no savas plaukstas „nagu”. Fon Štreks to uzmanīgi paņem, 
bet tūlīt pat atlec nost, jo Mocarts skaļi iebrēcas kā ēzelis.

Īī-āā!... Pasakiet imperatoram, ka opera ir pabeigta.

Fon Štreks: Pabeigta?

Mocarts: Jā, te, manā paurī. Atliek tikai to uzkricelēt. Uz redzēšanos.

Fon Štreks: Visu labu.

Mocarts: Viņš leposies ar mani. Jūs redzēsit. 
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Mocarts izdara plašu žestu ar roku un, apmierināts ar sevi, aiziet.

Fon Štreks: Šis jaunais cilvēks tiešām ir...

Saljēri (laipni): Ļoti straujš.

Fon Štreks (aizsvilies dusmās): Nepanesams!... Nepanesams!

Fon Štreks sastingst sašutušā pozā.

Saljēri (skatītājiem): Kā  es  varētu  to  aizkavēt?...  Kā es  varētu  likt 
šķēršļus šai „Figaro” operai? Neticami, bet pēc sešām nedēļām Sacerētājs 
bija pabeidzis visu partitūru.

Uzsteidzas Orsīni-Rozenbergs.

Orsīni-Rozenbergs: „Figaro”  ir  pabeigts!  Pirmizrāde  būs  pirmajā 
maijā!

Saljēri: Tik drīz?

Orsīni-Rozenbergs: Mēs nekādi nevaram to aizkavēt!

Īsa pauze.

Saljēri (viltīgi): Man ir ideja. Una piccola idea!

Orsīni-Rozenbergs: Kāda?

Saljēri: Mi ha detto che un balletto nel terzo atto? 

Orsīni-Rozenbergs (apmulsis): Si.

Fon Štreks: Ko viņš saka?

Saljēri: E dimmi – non è vero che l’Imperatore ha probito il balletto  
nelle sue opere? 

Orsīni-Rozenbergs (sapratis): Uno balletto... Ā!

Saljēri: Precisamente. 
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Orsīni-Rozenbergs: Oh,  capisco!  Ma  che  meraviglia!  Perfetto!  
(Viņš sajūsmā smejas.) Veramente ingegnoso! 

Fon Štreks (sakaitināts): Ko viņš tur runā? Ko viņš ierosina?

Saljēri: Apciemojiet viņu teātrī.

Orsīni-Rozenbergs: Protams.  Nekavējoties.  Es  biju  aizmirsis.  Jūs 
esat izcils, galma komponist!

Saljēri: Es?... Es neko neesmu teicis. (Viņš aiziet skatuves dziļumā.)

Gaisma sāk dzist.

Fon Štreks (ļoti dusmīgi): Man  jums  jāsaka,  ka  es  esmu  ārkārtīgi 
aizvainots. Kaut kādā ziņā Mocartam ir taisnība. Šajā galmā ir daudz par 
daudz tērzēšanas-pļāpāšanas itāļu valodā! Tagad esiet tik laipns un tūlīt 
pat paskaidrojiet man, par ko jūs tikko runājāt?

Orsīni-Rozenbergs (bezrūpīgi): Pazienza,  mans  dārgais 
ceremonijmeistar. Pazienza. Pacietieties un uzzināsit!

No skatuves dziļuma Saljēri pamāj fon Štrekam. Samulsis un nikns 
ceremonijmeistars dodas pie viņa. Viņi kopā vēro notiekošo nākamajās 

ainās, paši paliekot neredzami.

Gaisma vēl vairāk samazinās.

*****

Aptumšota teātra zāle.

Mazās skatuves fonā tiek projicētas aptumšotā teātra zālē nespodri  
degošas lustras. Orsīni-Rozenbergs sēž centrā uz viena no trim 

apzeltītajiem krēsliem, skatoties uz priekšu. 

No labās puses strauji uznāk Mocarts, tērpies vēl vienā košā kamzolī un 
nesot „Figaro” partitūru. Viņš dodas pie klavierēm.

Orsīni-Rozenbergs: Mocart!... Mocart!

Mocarts: Jā, herr direktor.
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Orsīni-Rozenbergs (laipni): Gribēju ar jums aprunāties. Tūlīt pat.

Mocarts: Protams. Kas par lietu?

Orsīni-Rozenbergs: Es gribētu redzēt jūsu „Figaro” partitūru.

Mocarts: Ak, jā. Kāpēc?

Orsīni-Rozenbergs: Dodiet  to  šurp.  (Pats  nekustas.) Man  rokā, 
lūdzu.

Samulsušais Mocarts pasniedz to viņam. Orsīni-Rozenbergs sāk šķirstīt  
lapas.

Tagad sakiet man, vai jūs zinājāt, ka viņa majestāte ir stingri aizliedzis 
savās operās izmantot baletu?

Mocarts: Baletu?

Orsīni-Rozenbergs: Jums trešajā cēlienā ir balets.

Mocarts: Tas nav balets, herr direktor. Tā ir deja Figaro kāzās.

Orsīni-Rozenbergs: Tieši tā. Deja.

Mocarts (cenšoties nezaudēt savaldīšanos): Bet  imperators  nebija 
domājis aizliegt dejas, ja tās ir svarīgas sižeta attīstībai. Viņš izdeva šo 
rīkojumu, lai nepieļautu dumjus baleta iestarpinājumus, kā tas ir franču 
operās, un tas ir pilnīgi pareizi.

Orsīni-Rozenbergs (paceļ balsi): Jūsu  uzdevums,  herr  Mocart,  nav 
traktēt imperatora rīkojumus. Tikai tiem paklausīt.  (Viņš satver likumu 
pārkāpjošās partitūras lappuses un tur tās divos pirkstos.)

Mocarts: Ko jūs darāt?... Jūsu ekselence, ko jūs grasāties darīt?

Orsīni-Rozenbergs: Izņemt  ārā  to,  kam  te  nekad  nevajadzēja  būt 
ieliktam.

Šausmīgā klusumā Orsīni-Rozenbergs izplēš lappuses, Mocarts šokā 
skatās uz viņu un netic savām acīm. Skatuves dibenplānā Saljēri un fon 

Štreks kopā no tumsas vēro notiekošo.
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Tagad, kungs, jūs turpmāk varbūt pakļausities imperatora pavēlēm. (Viņš 
izrauj vēl dažas lappuses.)

Mocarts: Bet... Bet, ja to visu izņem ārā – paliks caurums pašā stāsta 
kulminācijā!... (Pēkšņi sāk kliegt.) Saljēri! Tā ir Saljēri ideja!

Rozenbergs: Nekļūstiet smieklīgs.

Saljēri (skatītājiem): Kā viņš to iedomājās?!  Nekas,  ko es līdz šim 
biju darījis, nevarēja likt viņam pašam tā domāt. Vai Dievs bija viņam 
pateicis priekšā?

Mocarts: Tā  ir  sazvērestība.  Es  to  saožu.  Es  to  saožu!  Tā  ir 
sazvērestība!

Orsīni-Rozenbergs: Savaldieties!

Mocarts (rēcot): Bet ko tad jūs gribat, lai es daru? Pēc divām dienām ir 
pirmizrāde!

Orsīni-Rozenbergs: Pārrakstiet to. Tā ir jūsu stiprā puse, vai ne? – 
steigā rakstīt.

Mocarts: Ne jau  tad,  kad  mūzika  ir pilnīga!  Ne  jau  tad,  kad  tā  ir 
absolūti pilnīga tāda, kāda tā ir!...  (Mežonīgā niknumā.) Es griezīšos pie 
imperatora!  Es  pats  došos  pie  viņa!  Es  noturēšu  mēģinājumu speciāli 
viņam.

Orsīni-Rozenbergs: Imperators nenāk uz mēģinājumiem.

Mocarts: Uz šo viņš atnāks. Nešaubieties – uz šo viņš ieradīsies! Tad 
viņš tiks galā ar jums!

Orsīni-Rozenbergs: Lieta  ir  vienkārša.  Pārrakstiet  savu  cēlienu 
šodien pat – vai arī atceliet operu. Tas ir mans galīgais lēmums.

Pauze. Viņš atdod izkropļoto partitūru tās komponistam. Mocarts viss 
trīc.

Mocarts: Mēslu kaudze!

Orsīni-Rozenbergs pagriežas un nesatricināmi dodas prom.
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Nodevējs! – Pielīdējs! 

Orsīni-Rozenbergs mierīgi pamet skatuvi.

(Kliedz viņam pakaļ.) Grāf Orsīni-Rozensūd!... Rozenpūd!... Rozen-! Es 
noturēšu mēģinājumu! Jūs redzēsit! Imperators atnāks! Jūs redzēsit! Jūs 
redzēsit!...  Jūs redzēsit!! (Histēriska niknuma uzplūdā viņš nomet zemē 
savu partitūru.)

Skatuves dziļumā tumsā fon Štreks aiziet.

 Saljēri uzdrošinās nākt uz priekšu pie kliedzošā mazā vīrieša. Mocarts 
pēkšņi pamana viņa klātbūtni. Viņš pagriežas, izstiepjot roku nevilšā 

apsūdzošā žestu.

(Saljēri.) Man aizliedza!... Man – bet jūs, protams, to jau zināt!

Saljēri (mierīgi): Ko zinu?

Mocarts atlec no viņa nost.

Mocarts (rūgti): Nav svarīgi. (Viņš grib doties prom.)

Saljēri (kā vienmēr laipni): Mocart, atļaujiet man. Ja vēlaties, es pats 
parunāšu ar imperatoru. Palūgšu viņu ierasties uz mēģinājumu.

Mocarts (izbrīnīts): Tiešām?

Saljēri: Es nevaru apsolīt, ka viņš atnāks – bet es varu mēģināt.

Mocarts (atgriežoties): Kungs!

Saljēri: Visu labu. (Viņš paceļ rokas, lai atvairītu tālākos pateicības 
apliecinājumus.)

Mocarts atkāpjas pie klavierēm.

(Skatītājiem.)  Lieki  teikt,  ka  es  neko  neuzsāku.  Tomēr  es  biju  pilnīgi 
apstulbis...

Fon Štreks un Orsīni-Rozenbergs uzsteidzas skatuves priekšplānā.
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... kad nākamajā dienā pēdējā „Figaro” mēģinājuma vidū...

No skatuves dziļuma parādās imperators Jozefs.

Jozefs (jautri): Būs  svētki  un  uguņošana!  Svētki  un  uguņošana! 
Labdien, kungi!

*****

Teātris.

Saljēri (skatītājiem): Pilnīgi  pretēji  savam  paradumam  imperators 
ieradās!

Fon Štreks un Orsīni-Rozenbergs apjukumā skatās viens uz otru. Priecīgi 
satrauktais Jozefs apsēžas uz viena no zeltītajiem krēsliem ar seju pret 

publiku. Tāpat kā „Bēgšana no seraja” pirmizrādē Pirmajā cēlienā viņš 
vēro skatītāju zāli, it kā skatītos uz skatuvi.

Jozefs: Es nevaru vien to sagaidīt, Mocart, tiešām!  Je prévois des 
merveilles! 

Mocarts (dedzīgi klanās): Majestāte!

Arī galminieki apsēžas: fon Štreks viņam labajā pusē, Orsīni-Rozenbergs 
– kreisajā. Arī Saljēri apsēžas līdzās klavierēm.

Saljēri (skatītājiem): Ko tas nozīmēja? Vai tas bija pierādījums tam, 
ka  beidzot  Dievs  bija  nolēmis  aizstāvēt  Mocartu  pret  mani?  Vai  viņš 
beidzot bija man pievērsis uzmanību? 

Mocarts iet garām Saljēri.

Mocarts (nopietni, klusu): Es jums esmu tik pateicīgs, es nevaru to 
izteikt...

Saljēri (runā sāņus, viņam): Kuš. Neko nesakiet. 

Mocarts strauji pieiet pie klavierēm un apsēžas pie tām.
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(Skatītājiem.) Šajā  notikumā  bija  kas  tāds,  kas  nelikās  vienkārša 
sagadīšanās.

Klusu skan mūzika: „Figaro” trešā cēliena beigas, tieši pirms tās vietas,  
kur sākas dejas.

Viņa majestāte dīvainā kārtā ieradās tieši  tajā brīdī,  kad bija jāparādās 
dejotājiem, ja viņi un attiecīgā mūzika nebūtu pilnībā izgriezta. 

Mūzika spēji apraujas.

Gan  viņš,  gan  mēs  vērojām,  kā  pilnīgā  klusumā  turpinās  dramatiskā 
darbība – paredzētās svētku ainas vietā, kurā dzīrojoši zemnieki skatuves 
centrā  dejo  fandango,  tagad  viņi  stāvēja  pilnīgi  nekustīgi  ar  gaisā 
sastingušām rokām.

Savu galminieku ielenkts, imperators lūkojas uz priekšu, ar acīm sekojot  
acīmredzami klusējošai pantomīmai. Viņa seja pauž ir neizpratni. Orsīni-

Rozenbergs noraizējies vēro valdnieku. Beidzot monarhs ierunājas.

Jozefs: Es nesaprotu. Vai tas ir kaut kas mūsdienīgs?

Mocarts (nervozi pielec no instrumenta): Nē, majestāte.

Jozefs: Kas tad?

Mocarts: Herr direktors ir izņēmis šeit paredzēto deju.

Jozefs (Orsīni-Rozenbergam): Kāpēc jūs tā darījāt?

Orsīni-Rozenbergs: Pēc jūsu paša rīkojuma, sir. Jūsu operās nedrīkst 
būt baleta.

Mocarts (nervozi): Majestāte,  tas  nav  balets.  Tā  ir  daļa  no  kāzu 
mielasta, pilnīgi nepieciešama sižeta attīstībai.

Jozefs: Nu, šādā veidā kā tagad tas, protams, izskatās ļoti savādi. Es 
nevaru teikt, ka man patīk.

Mocarts: Man arī ne, majestāte.

Jozefs: Vai jums patīk, Rozenberg?
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Orsīni-Rozenbergs: Tas nav jautājums par patikšanu, majestāte. To 
aizliedz jūsu pašu dekrēts. 

Jozefs: Jā. Vienalga tas ir bezjēdzīgi. Paskatieties uz viņiem – viņi 
tur izskatās pēc vaska figūrām.

Orsīni-Rozenbergs: Nu, ne gluži, majestāte.

Jozefs: Man nepatīk vaska figūras. 

Mocarts: Man arī ne, majestāte.

Jozefs: Kam gan tās var patikt? Ko jūs teiksit, Saljēri?

Saljēri: Itāļiem ļoti patīk vaska figūras, majestāte. (Pēc pauzes.)  Uz 
tām lielā mērā balstās visa mūsu reliģija.

Jozefs: Jūs atkal esat cattivo, galma komponist.

Fon Štreks (glaimīgi iejaucas): Jūsu majestāte, grāfs Rozenbergs raizējas 
par to, ka, ja šo mūziku atjaunos, tas radīs neveiksmīgu precedentu. Pēc tā 
nāksies operās stundām paciest dejas.

Jozefs: Vai  zināt,  ceremonijmeistar,  es  domāju,  ka  to  mēs  varam 
aizkavēt.  Es  tiešām  domāju,  ka  mēs  varam  aizkavēt  stundām  ilgu 
dejošanu.  (Orsīni-Rozenbergam.)  Lūdzu,  atjaunojiet  herr  Mocarta 
mūziku.

Orsīni-Rozenbergs: Bet, majestāte, man jāuzstāj...

Jozefs (pavēlnieciski): Jūs  man  izdarīsit  lielu  pakalpojumu, 
Rozenberg! Es gribu dzirdēt Mocarta mūziku. Vai jūs mani saprotat?

Orsīni-Rozenbergs: Jā, majestāte.

Mocarts vai plīst no prieka, pārlec pāri krēslam un metas pie Jozefa 
kājām.

Mocarts: Ak,  Dievs,  es  pateicos  jūsu  majestātei!  (Viņš  apber 
imperatora roku ar skūpstiem kā viņu pirmās tikšanās laikā.) Ak, es jums 
pateicos – es jums pateicos – es būšu jums pateicīgs visu savu mūžu, sir!

Jozefs (atraujot roku): Jā, jā – ļoti labi. Es jūs lūdzu, ne tik strauji! 
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Mocarts (samulsis): Atvainojiet.

Imperators pieceļas. Visi seko viņa piemēram.

Jozefs: Nu. Tā nu tas ir!

*****

„Figaro” pirmizrāde.

Teātris ir izgaismots sakarā ar „Figaro” pirmizrādi. 

Uznāk kalpi un sakārto zeltītos krēslus rindās aiz trim krēsliem centrā. 
Nostāk no pārējiem labajā pusē līdzās ir novietoti divi krēsli, kas veido 

Saljēri ložu.

Strauji uznāk pilsoņi kopā ar kapelmeistaru Bonno, Katerīnu Kavaljēri,  
Ventičelli, Konstanci un Terēzu.

Imperators un viņa galms ātri apsēžas savās vietās, pārējie ātri ieņem 
savējās. Pirmajā rindā mēs redzam Katerīnu, visu vienās spalvās un 
vizuļos, un kapelmeistaru Bonno, vecāku nekā parasti. Aiz viņiem sēž 
Konstance un Ventičelli. Saljēri krietnā sieva Terēza – vēl līdzīgāka 

skulptūrai, nekā agrāk – sēž uz krēsla Saljēri ložā pa labi priekšā. Viņi 
visi cieši skatās uz skatītājiem, it kā tas būtu priekšnesums: Pirmajās 

rindās sēž bagātākā publika, nabadzīgākie drūzmējas uz Mazās skatuves.  

Saljēri (dodoties uz savu ložu, skatītājiem): Un tā,  neskatoties  uz visām 
manām pūlēm, „Figaro” tika uzvests. 1786. gada pirmajā maijā es sēdēju 
savā ložā un vēroju to. Man tā bija nopietna sakāve. Un tomēr es biju 
dīvaini satraukts.

Attāli mēs dzirdam, kā Figaro dzied melodiju no „Non piu andrai”. 
Publikai acīmredzami tas patīk: viņi smaida, raugoties sev priekšā,  

vērojot (neredzamo) darbību.

Mans maršs! Mans nabaga „Apsveikuma maršs” – viņa pārveidots tā, lai 
uz visiem laikiem sajūsminātu pasauli!
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Maršs apklust. Aplausi. Imperators pieceļas un līdz ar viņu publika uz 
skatuves, lai norādītu starpbrīdi. Jozefs sveicina Katerīnu un Bonno. 

Orsīni-Rozenbergs un fon Štreks dodas uz ložu pie Saljēri.

Orsīni-Rozenbergs (Saljēri): Šis pēdējais gabals ir  gandrīz jūsu stilā. 
Bet, protams, daudz prastāks. Daudz uzbāzīgāka, nekā jūs jebkad varētu 
atļauties.

Fon Štreks (stiepjot vārdus): Tieši tā!

Zvans paziņo starpbrīža beigas. Imperators ātri atgriežas savā vietā.  
Publika uz skatuves apsēžas. Pauze. Visi nekustīgi skatās uz priekšu.

Saljēri (aizrautīgi  un  klusu,  skatītājiem):  Drebēdams es  klausījos  otro 
cēlienu. (Pauze.) Atjaunoto trešo cēlienu. (Pauze.) Satriecošo ceturto. Ko 
man teikt jums, kuri kādu dienu šo pēdējo cēlienu dzirdēsit paši? Jūs to 
dzirdēsit – jo daudz kas cits paies un aizmirsīsies, bet šim ir jāpaliek.

Klusu mēs dzirdam „Figaro” ceturtā cēliena svinīgo noslēguma 
ansambli – „Ah! Tutti contenti. Saremo cosi.”

(Skanot  mūzikai.) Aina  risinājās  naktī  vasaras  dārzā.  Pār  ļodzīgām 
lapenēm  mirgoja  sīkas  zvaigznes.  Aiz  kartona  krūmiem  lavījās 
sazvērnieki.  Es  redzēju  savas  istabenes  tērptā  pārģērbušos  sievieti  un 
dzirdēju  viņas  vīru  pēc  ilgiem  gadiem  runājam  viņai  pirmos  maigos 
vārdus  tikai  tāpēc,  ka  viņš  viņu  uzskata  par  viņas  kalponi.  Vai  ir 
iespējams  notvert  vēl  reālāku  brīdi?  Un  kā,  neraugoties  uz  pilnīgiem 
sadomājumiem? Operas nosacītība bija radīta tieši Mocartam.  (Viņš tik 
tikko spēj  skatīties  uz „skatuvi”.) Laulāto draugu galīgā izlīgšana  lika 
skatienam aizmigloties. (Pauze.) Es caur asarām redzēju, ka imperators – 
žāvājas.

Jozefs žāvājas. Mūzika apklust. Aplausi ir skopi. Jozefs pieceļas, un 
galminieki seko viņa piemēram. Mocarts klanās.

Jozefs: Ļoti  atjautīgi,  Mocart.  Jums  ir  atzīmējami  panākumi... 
(Orsīni-Rozenbergam,  vēsi.) Es  domāju,  ka  turpmāk  mums  vajadzētu 
izvairīties no atkārtojumiem uz bis. Tas tiešām visu padara pārāk garu. 
Ņemiet to vērā, Rozenberg.

Orsīni-Rozenbergs: Majestāte.

Mocarts sarūgtinājumā noliec galvu.
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Jozefs: Ar labu nakti, kungi. Štrek, pavadiet mani.

Jozefs aiziet kopā ar fon Štreku, direktors Orsīni-Rozenbergs uzmet 
Mocartam triumfējošu skatienu un seko viņiem. 

Saljēri pamāj savai sievai.

 Terēza aiziet kopā ar pārējo publiku uz skatuves. Tikai Konstance uz 
mirkli aizkavējas, bet tad aiziet arī viņa. 

Pauze. Mocarts un Saljēri ir palikuši vieni: Saljēri ir dziļi aizkustinājusi  
opera, Mocartu ir dziļi sarūgtinājusi skatītāju reakcija. Viņš pieiet un 

apsēžas blakus Saljēri.

Mocarts (klusu): Herr Saljēri.

Saljēri: Jā?

Mocarts: Kā  jums  liekas?  Vai  jums  liekas,  ka  man  tiešām  ir 
atzīmējami panākumi?

Pauze.

Saljēri (aizkustināts): Man  liekas,  ka  skaņdarbs  ir...  neparasts.  Man 
liekas, ka tas ir... brīnišķīgs. Jā.

Pauze. 

Mocarts: Es jums pateikšu, kas tas ir. Tā ir vislabākā opera, kāda līdz 
šim  uzrakstīta.  Lūk,  kas  tas  ir.  Un  tikai  es  viens  varēju  to  uzrakstīt. 
Neviens cits no visiem dzīvajiem!

Mocarts pieceļas un dodas prom. Saljēri strauji aizgriež galvu, it kā būtu 
saņēmis pļauku. Abi sastingst. Gaisma mainās. 

Uzsteidzas Ventičelli. 

1.Ventičello: Rozenbergs ir ārkārtīgi saniknots!

2.Ventičello: Viņš nekad Mocartam nepiedos.

1.Ventičello: Viņš darīs visu, lai viņam atmaksātu!
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Saljēri (pieceļas, vēršas pie skatītājiem): Un tā nebija jāpieliek lielas 
pūles, lai darbu noņemtu no repertuāra. Ar aizvainotā direktora palīdzību 
es parūpējos par to, ka visa gada laikā „Figaro” nospēlēja tikai  deviņas 
reizes!...  Beidzot  mana  sakāve  pārvērtās  par  uzvaru.  Un  mans 
izaicinājums Dievam tāpat  kā agrāk palika bez atbildes...  Varbūt  Viņš 
mani nemaz nebija pamanījis?...

Mocarts atdzīvojas un iznāk skatuves priekšplānā.

Uznāk kalpi un aiznes zeltītos krēslus.

Mocarts: Noņemta  no  repertuāra!  Nav  nekādu  plānu  par  tās 
atjaunošanu!

Saljēri: Es jūtu jums līdzi, mans draugs. Bet, ja publikai nepatīk kāds 
skaņdarbs, jums tas ir jāpieņem ar cieņu. (Sāņus, skatītājiem.) Un viņiem, 
protams, nepatika.

1.Ventičello (žēlojoties): Tā ir pārāk sarežģīta!

2.Ventičello (žēlojoties): Pārāk nogurdinoša!

1.Ventičello: Visas šīs dīvainās harmonijas!

2.Ventičello: Un  dziesmu  beigās  nekad  nav  skanīga  fināla,  lai 
varētu zināt, kad jāaplaudē!

Ventičelli aiziet.

Saljēri (skatītājiem): Bija skaidrs, ka turpmāk man vairs īpaši nebūs 
jānopūlas, lai vērptu intrigas pret viņa operām. Man jāķeras klāt viņam 
pašam. Es nolēmu tikties ar viņu, cik bieži vien iespējams. Labāk iepazīt 
viņu un uztaustīt viņa vājības.

*****

Valdštatenas bibliotēka.

Kalpi atkal uznes krēslu ar augsto atzveltni, noliek to turpat, kur iepriekš,  
un aiziet.
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Mocarts: Es došos uz Angliju. Anglijā mīl mūziku. Tas arī atrisinās 
problēmu!

Saljēri (skatītājiem): Mēs  atkal  atradāmies  baroneses  Valdštatenas 
bibliotēkā  –  šai  istabai  bija  lemts  būt  par  vietu,  kur  notika  mūsu 
briesmīgās  sastapšanās.  Atkal  bija  arī  crema  al  mascarpone –  lai 
saldinātu rūgto kausu. (Viņš apsēžas krēslā un negausīgi ēd.)

Mocarts: Es tur biju, kad biju mazs. Viņi mani vienkārši dievināja. Es 
saņēmu vairāk skūpstu, nekā jūs esat apēdis kūku!... Kad es biju bērns, 
cilvēki mani mīlēja.

Saljēri: Varbūt  viņi  atkal  jūs  iemīlēs.  Kāpēc  jums  nedoties  uz 
Londonu un nepamēģināt laimi?

Mocarts: Tāpēc,  ka  man  ir  sieva  un  bērns  un  nav  naudas.  Es 
aizrakstīju papam un palūdzu paņemt zēnu pie sevis vismaz uz dažiem 
mēnešiem, tad es varētu braukt – un saņēmu atteikumu!... Viņš, protams, 
ir sarūgtināts. Pēc tam, kad viņš beidza izrādīt mani visai Eiropai, viņš 
pats vairs nekad nekur nav braucis. Gadu no gada viņš vienkārši palika 
Zalcburgā,  skūpstot  archibīskapa  gredzenu  un  sūtot  man pamācības!... 
(Konfidenciāli.) Patiesībā,  saprotat,  viņam  skauž.  Viņš  apskauž  mani! 
Viņš man nekad nepiedos, ka es esmu gudrāks nekā viņš. (Viņš satraukti  
pārliecas pār Saljēri krēslu kā nerātns bērns.)  Es jums izstāstīšu kādu 
noslēpumu.  Leopolds  Mocarts  ir  vienkārši  skaudīgs,  sakaltis,  vecs 
ekskrements... Un es patiesībā viņu ienīstu. (Viņš vainīgi ķiķina.)

Strauji parādās Ventičelli.

Viņi vēršas pie Saljēri, Mocarts sastingst.

1.Ventičello (svinīgi): Leopolds Mocarts...

2.Ventičello (svinīgi): Leopolds Mocarts...

1.Ventičello un 2.Ventičello (kopā): Leopolds Mocarts ir miris!

Ventičelli aiziet. 

Mocarts ir satriekts. Ilga pauze.

Saljēri: Neizsamistiet. Nāve ir neizbēgama, mans draugs.
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Mocarts (izmisis): Kā es tagad dzīvošu?

Saljēri: Kā jūs to domājat?

Mocarts: Pasaulē. Vairāk neviena nav. Neviena, kurš saprot apkārtējo 
ļaunumu. Es to nevaru iedomāties!... Visu mūžu viņš par mani rūpējās – 
un es viņu nodevu.

Saljēri: Nē!

Mocarts: Es slikti runāju par viņu.

Saljēri: Nē!

Mocarts (galēji satriekts): Es apprecējos, kaut arī viņš lūdza, lai to 
nedaru. Es pametu viņu vienu. Es dejoju un spēlēju biljardu, un slaistījos 
apkārt – un viņš caurām naktīm sēdēja viens pats tukšā mājā, un nebija 
nevienas  sievietes,  kas  rūpētos  par  viņu...  Tad  skūpsts  –  skūpsts  – 
skūpsts!...  Kad es  biju  mazs,  pirms gulētiešanas  mēs mēdzām dziedāt 
Skūpstīšanas dziesmu. Ar viņa paša muļķīgajiem vārdiem: „Oragna figata 
fa! Marina gamina fa!” Pēc tam, kad es  aizbraucu,  neviens viņu vairs 
nekad neskūpstīja.

Saljēri norūpējies pieceļas un noliek trauku uz mazā galdiņa.

Saljēri: Volfgang.  Mans  dārgais  Volfgang.  Nešaustiet  sevi!...  Ja 
vēlaties, es būšu jūsu atbalsts... Es jūs atbalstīšu.

Tēvišķā labvēlībā Saljēri plašā žestā atver Mocartam savus apskāvienus.  
Mocarts tuvojas un gandrīz padodas kārdinājumam tajos iekrist. Bet 
pēdējā mirklī viņš atturas, izvairās, dodas uz skatuves priekšplānu un 

nokrīt uz ceļiem.

Mocarts (sāpēs raudot): Papu!

Saljēri (skatītājiem): Tā  parādījās  tēva  rēgs  viņa  nākošajā  operā 
„Dons Žuāns”!

*****

Teātrī skaļi skan divi drūmie akordi, ar kuriem sākas „Dona Žuāna” 
uvertīra. Mocarts cieši skatās uz priekšu, un liekas, ka viņš bailēs dreb 
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no to skaņām. Uz mazās skatuves fonā parādās milzīgas melnas figūras 
siluets apmetnī un trīsstūru cepurē. Figūra izstiepj roku pret savu 

radītāju ar draudošu un aprijošu žestu.

Saljēri: Tik  apsūdzošu  tēvu  opera  vēl  nepazina.  Tā  parādījās  ellē 
nosviestā  Vainīgā  izvirtuļa  tēls!...  Es  pārsteigti  skatījos,  kā  no  savas 
parastās dzīves viņš radīja savu mākslu. Viņš un es, mēs abi bijām parasti 
cilvēki. Bet viņš no parastā radīja leģendas – un es no leģendām radīju 
tikai parasto.

Figūra izgaist. Mūzika pārtrūkst. Saljēri stāv pār ceļos nometušos 
Mocartu.

Vai es nevarēju pārtraukt savu cīņu? Izrādīt viņam mazliet žēlsirdības? 
Ak, jā, mani draugi, katrā laikā – ja vien Viņš tur augšā būtu man izrādījis 
kaut kripatiņu žēlsirdības! Katru dienu, sēžoties pie darba, es lūdzos – es 
vēl joprojām viņu lūdzos, saprotat – „Padari šo skaņdarbu labu! Lai es 
pats to izdzirdētu! Tikai šo vienu skaņdarbu! Vienu!” Bet vai Viņš mani 
uzklausīja?... Es dzirdēju, kā mana mūzika norima parastībā – nevienas 
radoša  gara  dzirksts,  kas  izrautu  to  no  atvara.  Un  es  dzirdēju  viņa  – 
mēnesi pēc mēneša...

Mēs dzirdam terceta „Soave il Vento” izsmalcinātos motīvus no operas 
„Cosi Fan Tutte”.

... mūzikā dziedāja radošs gars, un to nekas nevarēja apslāpēt! 

Turpmākā monologa laikā uz aizmugurējā prospekta parādās divu 
meiteņu silueti, rokrokā ar muguru pret mums viņas iet prom un pazūd.

Es klausījos viņa komisko operu par divu māsu pavedināšanu „Cosi Fan 
Tutte” – „Tā dara visas”. Tā iemūžināja Aloīzu un Konstanci – pārvērta 
par  dievietēm divas  parastas  meitenes.  Viņu  ārijas  par  ļaušanos  mīlai 
skanēja saldāk par paradīzes psalmiem. 
(Mokās  vēršas  pie  dieva.) „Dāvā  man  to!...  Dāvā  man  to!...”  (Kā 
„Dievs”.) „Nē, nē, nē, tu Man neesi vajadzīgs, Saljēri! Man ir Mocarts! 
Tev labāk būtu klusēt!” (Viņš smejas kā Mocarts.)

Mūzika apraujas.

Sacerētāja  līksmā ķiķināšana  bija  Dieva  smiekli.  Man  bija  jādara  tam 
gals. Bet kā? (Saprotot.) Trūkums! Jānoved viņš līdz pilnīgam trūkumam. 
Ar badu jāizmērdē Dievs no viņa.
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Uznāk kalpi un aiznes atzveltnes krēslu.

*****

Vīne un Šēnbrunnas pils.

Uz Mazās skatuves neredzami uznāk imperators un ieņem savu vietu.

Mocarts pieceļas kājās, viņš ir mazliet vārgāks.

Saljēri (Mocartam): Kā jums tagad klājas?

Mocarts: Slikti. Man nav naudas, un nav arī izredžu to dabūt.

Saljēri: Tam noteikti nevajadzētu būt pārāk grūti. 

Iegaismojas Šēnbrunnas pils. Imperators stāv uz Mazās skatuves savā 
zeltainajā telpā.

Jozefs: Mums jāatrod viņam vieta.

Saljēri (skatītājiem): Bija vēl vienas briesmas! Imperators. 

Saljēri dodas uz skatuves aizmuguri pie Jozefa, kurš iznāk no Mazās 
skatuves, lai viņu sagaidītu, un viņi kopā staigā pa skatuvi.

Nekā piemērota nav, majestāte.

Jozefs: Tagad, kad Gluks ir miris, ir brīva kapelmeistara vieta.

Saljēri (šokēts): Lai Mocarts nomainītu Gluku?

Jozefs: Es  negribu,  lai  viņš  runā,  ka  es  viņu  esmu  izdzinis  no 
šejienes. Jūs zināt, cik viņam ir indīga mēle.

Saljēri: Tad  piešķiriet  viņam  Gluka  vietu,  majestāte,  bet  ne  viņa 
algu. Tas nebūtu pareizi.

Jozefs (pēc pauzes): Gluks  saņēma  divtūkstoš  florīnu  gadā.  Cik 
vajadzētu saņemt Mocartam?
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Saljēri: Četrsimt. Maza samaksa, jā, bet arī mazi pienākumi.

Jozefs: Pilnīgi  taisnīgi.  Esmu  jums  pateicību  parādā,  galma 
komponist.

Saljēri (klanoties): Majestāte.

Imperators atgriežas uz Mazās skatuves un atkal ieņem savu vietu.

(Skatītājiem.) Tas bija viegli! Kā daudzi cilvēki, kas vēlas, lai tos uzskata 
par devīgiem, imperators Jozefs bija neticami skops.

Mocarts iet un nometas uz ceļiem imperatora priekšā.

Jozefs: Herr Mocart. Vous nous faîtes honneur!... 

Gaismas no imperatora tiek noņemtas, bet viņš paliek turpat uz Mazās 
skatuves. Mocarts pieceļas un abi ar Saljēri nāk uz skatuves priekšplānu.

Mocarts: Tas  ir  nolādēts  apkaunojums!  Ar  to  nepietiek,  lai  nedēļu 
barotu peli ar sieru!

Saljēri: Uzskatiet to par cieņas apliecinājumu, caro herr.

Mocarts: Jaunībā man dāvināja tabakdozes. Tagad pārgājuši uz cieņas 
apliecinājumiem! Un par ko? Pam-pam, tā būs uguņošana! Trinkš-trinkš 
tās būs kontrdejas!

Saljēri: Man žēl, ka tas jūs ir sadusmojis.  Es nebūtu to ieteicis, ja 
būtu zinājis, ka jūs būsit sarūgtināts.

Mocarts: Jūs to ieteicāt?

Saljēri: Man žēl, ka es nevarēju izdarīt ko vairāk.

Mocarts (jūtu pārņemts): Ak...  piedodiet  man!  Jūs  esat  labs 
cilvēks! Tagad es to redzu! Jūs esat patiesi laipns cilvēks – un es  esmu 
briesmīgs muļķis! (Viņš saķer Saljēri roku.)

Saljēri: Nē, lūdzu...

Mocarts: Jūs likāt man nokaunēties... Jūs esat lielisks cilvēks!
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Saljēri (atdarinot imperatoru): Nē, nē, nē, nē, nē - s’il vous plaît. Ne tik 
strauji, es jūs lūdzu!

Mocarts par to priecīgi smejas. Saljēri viņam pievienojas. 

Vai es jūs drīz atkal redzēšu?

Mocarts (silti): Protams.

Saljēri: Kāpēc jūs nevarētu mani apciemot?

Mocarts: Es apciemošu!... Es apsolu!

Saljēri: Bene.

Mocarts: Bene.

Saljēri: Mans draugs. Mans jaunais draugs.

Mocarts labpatikā smejas un aiziet. 

(Skatītājiem.) Lai  nu  kad,  bet  šobrīd  Dievam  bija  mani  jāsatriec.  Es 
gaidīju, – un vai jūs zināt,  kas notika? Es tikko biju sagrāvis Mocarta 
karjeru  galmā,  un  Dievs  man  atlīdzināja,  piepildot  manu  lielāko 
vēlēšanos!

Uznāk Ventičelli.

Uz Mazās skatuves neredzami uznāk fon Štreks un Orsīni-Rozenbergs un 
ieņem savas vietas.

1.Ventičello: Kapelmeistars Bonno.

2.Ventičello: Kapelmeistars Bonno.

1.Ventičello un 2.Ventičello (kopā): Kapelmeistars Bonno ir miris!

Saljēri izbrīnā atver muti.

1.Ventičello (Saljēri): Jūs tiekat nozīmēts...

2.Ventičello: Ar karalisko dekrētu...
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1.Ventičello: Ieņemt viņa vietu!

Pilnās gaismās izgaismojas imperators uz Mazās skatuves. Viņam abās 
pusēs kā ikonas stāv fon Štreks un Orsīni-Rozenbergs, tāpat kā viņu 

pirmās parādīšanās reizē.

Saljēri pagriežas un paklanās imperatoram.

Jozefs (oficiālā tonī vēršas pie Saljēri): Mūsu  galma  pirmais 
karaliskais impērijas kapelmeistars.

Ventičelli aplaudē.

1.Ventičello: Bravo.

2.Ventičello: Bravo.

Orsīni-Rozenbergs: Evviva, Saljēri!

Fon Štreks: Ļoti labi, Saljēri!

Jozefs (silti): Dārgais Saljēri – tā nu tas ir!

Gaisma Šēnbrunnas pilī nodziest. 

Tumsā imperators, fon Štreks un Orsīni-Rozenbergs aiziet pēdējo reizi.

Saljēri satraukumā pagriežas.

Saljēri (skatītājiem): Tagad  es  biju  tiešām  satraucies.  Cik  ilgi  vēl 
man bija jāpaliek nesodītam?

1.Ventičello: Mocarts izskatās šausmīgi.

2.Ventičello: Tai, protams, jābūt žultij.

1.Ventičello: Es dzirdēju, ka viņš pastāvīgi piebāž sevi ar zālēm.

Saljēri: Pret kādu slimību?

2.Ventičello: Visdrīzāk skaudību.

1.Ventičello: Patiesībā, es dzirdēju, sifilisu.
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*****

Prātera parkā.

Uz aizmugures prospekta parādās svaigi salapojuši koki. Gaismas kļūst 
dzeltenas, vēršot zilo telpu spilgti zaļā. 

Rokrokā uznāk Mocarts un Konstance. Redzams, ka viņa ir gaidībās. 
Viņai mugurā ir vecs mētelis un cepure; arī viņa apģērbs ir nabadzīgāks,  

un viņš izturas drudžaini. 

Saljēri pastaigājas ar Ventičelli.

Saljēri: Nākamreiz es viņu satiku Prāterā.

Mocarts (Saljēri): Apsveicu jūs, kungs!

Saljēri: Es jums pateicos. Pateicos jums abiem.  (Skatītājiem.) Bija 
skaidrs, ka viņam ir kļuvis sliktāk. Viņa acis dīvaini spīdēja kā sunim, ko 
negaidīti  apžilbinājusi  gaisma.  (Mocartam.) Es  dzirdēju,  ka  jūs  esat 
nevesels, mans draugs. 

Viņš pamāj Konstancei, un viņa pakniksē.

Mocarts: Nieki. Nelielas sāpes. Un es slikti guļu.

Saljēri: Tiešām?

Mocarts: Man tagad rādās sapņi. Diezgan bieži.

Konstance (brīdinoši): Volferl!

Saljēri: Sapņi? Kādi sapņi?... Jūs domājat – murgi?

Mocarts: Nu...

Konstance: Ne tagad, dārgais.

Saljēri: Nē, lūdzu, izstāstiet man.
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Mocarts: Patiesībā  vienmēr  rādās  viens  un  tas  pats.  Pie  manis  nāk 
neskaidrs pelēkā apmetnī ietinies tēls un dara tā. (Lēni māj ar roku.) Tam 
nav sejas... Kā jūs domājat, ko tas varētu nozīmēt?

Saljēri: Jūs taču, protams, neticat sapņiem?

Mocarts: Nē, protams, ne – tiešām!

Saljēri: Jūs taču, protams, neticat, kundze?

Konstance: Es nekad nesapņoju, kungs. Man arī nomodā ir pietiekami 
nepatikšanu.

Saljēri paklanās.

Mocarts: Tas viss, protams, ir iztēles augļi.

Konstance (auksti): Ja  Volfgangam  būtu  piemērota  vieta,  viņš 
mazāk sapņotu, Pirmais kapelmeistar.

Mocarts (samulsis paņem viņu aiz rokas): Stanci,  lūdzu!...  Atvainojiet 
mūs, kungs. Iesim, dārgā. Mums klājas pietiekami labi, paldies.

Vīrs un sieva turpina savu pastaigu un apstājas skatuves malā. Gaismas 
kļūst mazāk saulainas. Konstance palīdz Mocartam novilkt mēteli.  

Atklājas, ka viņš valkā masonu priekšautu.

Konstance aiziet.

1.Ventičello: Viņš kļūst arvien dīvaināks.

2.Ventičello: Tā ir.

1.Ventičello: Pelēki tēli bez sejām!

Saljēri (skatoties pakaļ Mocartam): Man liekas, ka viņa apstākļi viņam 
dara raizes.  

1.Ventičello: Viņi atkal ir pārvākušies.

2.Ventičello: Uz  Rauenšteinhasi.  Deviņsimt  septiņdesmitais 
numurs.
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1.Ventičello: Viņi droši vien ir izmisumā.

2.Ventičello: Tas ir īsts grausts.

Saljēri: Vai viņš vispār kaut ko nopelna, izņemot algu?

1.Ventičello: Pilnīgi neko.

2.Ventičello: Es dzirdēju, ka viņš ir sācis ubagot.

1.Ventičello: Runā, ka viņš ir uzrakstījis vēstules divdesmit masonu 
brāļiem.

Saljēri: Tiešām?

2.Ventičello: Un viņi dod viņam naudu.

Saljēri (skatītājiem): Protams! Viņi to darītu!... Es biju aizmirsis par 
masoniem!  Dabiski,  ka  viņi  viņam  palīdzēs  –  cik  muļķīgi no  manas 
puses!...   Varēja  sanākt  tā,  ka,  ja  masoni  palīdzēs,  viņš  vairs  necietīs 
badu! Kamēr vien viņš prasīs, viņi apmierinās viņa vajadzības!... Kā es to 
varēju izbeigt? Un nekavējoties!...

Pirmais: Lords Fūga ir ļoti neapmierināts ar viņu.

Saljēri: Lūk, kā?

*****

Masonu loža.

Kalps uznes masonu priekšautu un iedod to Saljēri, kurš to uzliek.

Nolaižas milzīga zelta emblēma, ko klāj masonu simboli. 

Uznāk van Svītens. Arī viņam virs atturīgā apģērba ir uzlikts rituālais 
priekšauts. 

Van Svītens un Mocarts paspiež rokas brālīgā rokasspiedienā.

Van Svītens (nopietni): Tas nav labi, brāli. Loža nav radīta tam, lai jūs 
no tās diedelētu.
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Mocarts: Ko vēl es varu darīt?

Van Svītens: Rīkojiet koncertus, kā jūs to darījāt agrāk.

Mocarts: Man nav palicis cienītāju, baron. Es vairs neesmu modē.

Van Svītens: Es nebrīnos.  Jūs  sacerat  bezgaumīgas,  aizvainojošas 
komēdijas. Es taču jūs brīdināju, pietiekami bieži.

Mocarts (pazemīgi): Jūs brīdinājāt. Es to atzīstu. 

Van Svītens: Rīt es aizsūtīšu jums dažas Baha fūgas. Jūs varat tās 
aranžēt manam svētdienas koncertam. Jūs saņemsit nelielu samaksu. 

Mocarts: Paldies, baron.

Van Svītens pamāj un aiziet. 

Saljēri iznāk priekšā. 

(Kliedz pakaļ van Svītenam.) Es nevaru dzīvot no Baha aranžējumiem!

Saljēri (sarkastiski): Dāsns puisis.

Mocarts: Un tomēr  man tas  būs jādara.  Ja  viņš  noskaņos  ložu pret 
mani, es būšu pazudis. Mani masonu brāļi faktiski tagad mani uztur. 

Saljēri: Volfgang, es zinu, ka tas ir neērti – bet jums ir jāļauj arī man 
jums palīdzēt.

Mocarts: Nē!

Saljēri: Ja masona pienākums ir palīdzēt – vai tad draugam vēl jo 
vairāk ne?

Mocarts: Ne  vārda  vairs.  Es  nekad  no  jums  neņemtu  naudu.  Tāda 
draudzība kā jūsējā ir visas pasaules zelta vērta. Lūdzu – nerunāsim vairs 
par to!

Saljēri: Jūs mani satriecat.
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Mocarts: Es tikšu galā, jūs redzēsit! Iet jau uz labo pusi. Šikanēders 
man izteica lielisku piedāvājumu. Viņš ir šīs ložas jaunais loceklis.

Saljēri: Šikanēders? Tas aktieris?

Mocarts: Jā. Viņam priekšpilsētā pieder teātris.

Saljēri: Droši vien drīzāk varietē?

Mocarts: Jā... Viņš grib, lai es viņam saceru vodeviļu – kaut ko priekš 
vienkāršiem  vācu  cilvēkiem.  Vai  tā  nav  brīnišķīga  ideja?...  Viņš 
piedāvāja man pusi no ienākumiem.

Saljēri: Un avansā neko?

Mocarts: Viņš teica, ka viņš nevar atļauties neko maksāt. Es zinu, ka 
tas  nebūt  nav  tik  izcils  piedāvājums.  Bet  tautai  piemērotā  mūzikā par 
brālīgo mīlestību varētu godināt mūsu masonu vērtības!  

Saljēri: Tā  varētu  gan!...  Kāpēc  jūs  nevarētu  parādīt  masonus  uz 
skatuves?

Mocarts: Operā?... Nē.

Saljēri smejas, lai parādītu, ka viņš ir vienkārši pajokojis.

Un tomēr – tā ir ideja!

Saljēri (nopietni): Volfgang, mūsu rituāli tiek turēti noslēpumā.

Mocarts: Tie jau nav precīzi jāataino. Es varētu tos nedaudz pielāgot.

Saljēri: Nu... Tas noteikti būtu vareni. 

Mocarts: Brālīgā mīlestība!

Saljēri: Brālīgā mīlestība!

Viņi pagriežas un nopietni skatās uz lielo zelta emblēmu, kas karājas 
viņiem aiz muguras.

(Silti.) Saņemiet drosmi, Volfgang. Tā ir lieliska ideja. 
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Mocarts: Vai ne? Tā tiešām ir lieliska ideja.

Saljēri: Protams, pagaidām par to nevienam nestāstiet.

Mocarts: Ne vārda.

Saljēri (parāda zīmi: saspiestu dūri): Noslēpums!

Mocarts (parāda līdzīgu zīmi): Noslēpums!

Saljēri: Labi. (Viņš dodas uz skatuves priekšplānu. Skatītājiem.) Un, 
ja tas viņu nesanaidos ar masoniem, – tad nekas to neizdarīs!

Zelta emblēma tiek novākta. Mēs dzirdam Monostatosa un apburto vergu 
jautro deju no „Burvju flautas”: „Das Klinget so herrlich, Das Klinget  

so schön!”. Aizrāvies stāvot skatuves priekšplānā, Mocarts arī to dzird – 
tad smaidot dodas uz savu istabu pa kreisi, lai to pierakstītu.

 Vienlaikus, šķindot metalofonam, kalpi uznes garu, vienkāršu koka 
galdu, kas apkrauts ar manuskriptiem un pudelēm, un vienkāršu ķebli, ko 

viņi novieto tam blakus. Uz galda ir arī krēsls, spilveni un sega. Viņi 
noliek krēslu un spilvenus un tad aiznes Mocarta masonu priekšautu.

Mocarts savā istabā apsēžas uz ķebļa, lai strādātu.

 Tai pašā laikā no skatuves dziļuma parādās Konstance, ieiet šajā 
netīrajā istabā un arī apsēžas. Viņai ir sapolsterēts priekšauts, kas 

pasvītro, ka viņas vēders ir kļuvis lielāks.

Vienlaikus divi citi kalpi uznes trīs zeltītos krēslus no Saljēri greznā 
salona un noliek tos skatuves aizmugurē pa labi, tad novieto tiem līdzās 

mazo zeltīto galdiņu ar pilno kūku trauku. Tagad abi tik atšķirīgie  
dzīvokļi ir redzami vienlaikus. Kalps aiznes Saljēri priekšautu.

Mūzika pieklust. 

Pie Saljēri parādās Ventičelli.

*****

Mocarta dzīvoklis, Saljēri salons.
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1.Ventičello: Mocarts ir ļoti apmierināts ar sevi!

2.Ventičello: Viņš raksta kādu noslēpumainu operu!

1.Ventičello (īgni): Un nevienam nesaka, par ko tā ir.

2.Ventičello: Tas tiešām ir pārāk apnicīgi.

Ventičelli aiziet.

Mūzika apklust.

Saljēri: Man viņš izstāstīja. Viņš man izstāstīja visu!... Iesvētīšanas 
ceremonijas. Ceremonijas ar aizsietām acīm. Visi masonu rituāli!... Viņš 
sēdēja mājās, gatavojot pats savu bojāeju. Mājās, kur dzīve ar katru dienu 
kļuva drūmāka. 

Viņš iet uz skatuves dziļumu un apsēžas uz viena no saviem zeltītajiem 
krēsliem, negausīgi aprijot kūku.

Konstance: Man  ir  auksti...  Visu  dienu  man  ir  auksti...  Nav  nekāds 
brīnums, jo mums nav malkas.

Mocarts: Papam bija taisnība. Mēs beigsim tieši tā, kā viņš teica. Kā 
ubagi.

Konstance: Tā ir tikai viņa vaina.

Mocarts: Papa?

Konstance: Visu dzīvi viņš izturējās pret tevi kā pret bērnu. 

Mocarts: Es nesaprotu... Tu taču vienmēr esi papu mīlējusi.

Konstance: Es mīlējusi?

Mocarts: Tu viņu dievināji. Tu man tik bieži tā teici.

Īsa pauze.

Konstance (nospiesti): Es viņu ienīdu.
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Mocarts: Ko?

Konstance: Un viņš ienīda mani.

Mocarts: Tas ir smieklīgi. Viņš ļoti mīlēja mūs abus. Tu tagad runā 
pilnīgas muļķības.

Konstance: Tiešām?

Mocarts (vieglprātīgi): Jā, muļķības, mana-sirdsmīļā-mazā-sieviņ!

Konstance: Vai gribi zināt, ko es patiesībā domāju par tavu tēvu? Vai tu 
atceries, kā vakar vakarā mums spoži dega kamīns, jo bija tik auksti, ka tu 
pat nevarēji atkausēt tinti. Tu teici: „Kas par liesmu!” – atceries? „Kas 
par liesmu! Sadeg visi tie vecie papīri!” Tad, lūk, mans dārgais, tie vecie 
papīri nebija nekas cits kā visas tava tēva vēstules – visas, ko viņš bija 
uzrakstījis kopš dienas, kad mēs apprecējāmies.

Mocarts: Ko?

Konstance: Visas līdz pēdējai! Visas tās vēstules par to, kāda es esmu 
muļķe – cik es esmu slikta saimniece! Visas līdz pēdējai!

Mocarts: Stanci!

Konstance: Man par viņu nospļauties!... Man par viņu nospļauties!

Mocarts: Tu, kuce!

Konstance (saniknota): Tas vismaz mūs sasildīja! Kā lai vēl sasildās? 
Varbūt  mums  vajadzētu  uzdejot?  Tev  taču  patīk  dejot,  Volferl  – 
padejosim!  Padejosim,  lai  sasildītos!  (Majestātiski.) Uzraksti  man 
kontrdeju,  Mocart!  Tas  taču  ir  tavs  darbs  –  rakstīt  dejas,  vai  ne? 
(Histēriski viņa paķer no galda viņa manuskriptus un izmētā tos pa grīdu  
– pieturot savu kleitu un smagi dejojot apkārt pa istabu kā plānprātīga  
zemniece uz melodijas „Non più andrai!”. Dzied mežonīgā balsī.) „Non 
più andrai, farfallone amoroso – Notte e giorno d’intorno girando!”

Mocarts (spalgi kliedz): Izbeidz! Izbeidz! (Viņš pieceļas un mēģina viņu 
saķert.) Stanci-marini! Marini-bini! Lūdzu, nevajag! Lūdzu, lūdzu, es tevi 
lūdzu!...  Paklausies,  re,  kur  skūpsts!  No kurienes tas  bija?  Tieši  no tā 
stūra! Un vēl viens – pavisam slapjš, pavisam mikli slapjš, dodas tieši pie 
tevis! Skūpsts – skūpsts – skūpsts – skūpsts!
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Viņa viņu rupji atgrūž.

Konstance: Liecies mierā!

Ilga pauze.

Mocarts: Es  baidos,  Stanci.  Ar  mani  notiek  kaut  kas  šausmīgs. 
Turpinās sāpes. Un tas sapnis!

Konstance (klusu): Es to nevaru izturēt. Es vairāk tā nevaru!

Mocarts (pārņemts pats ar sevi): Tagad  rēgs  dara  tā...  (Māj 
neatlaidīgāk.)  Nāc.  Nāc  man  līdzi.  Līdzi...  Viņa  seja  joprojām  ir 
neredzama. Vienmēr neredzama.

Konstance (kliedz): Izbeidz! Dieva dēļ, izbeidz! Izbeidz!... Beidz!... 
Tā esmu es, kas ir nobijusies... Es!... Tu mani biedē... Ja tā turpināsies, es 
tevi pametīšu. Es zvēru!

Mocarts (satriekts): Stanci!

Konstance: Es  to  domāju  nopietni...  Tiešām...  (Viņa  uzliek  roku  uz 
vēdera, it kā viņai būtu sākušās dzemdību sāpes.)

Mocarts: Piedod man... Ak, Dievs, piedod man... Piedod man, piedod 
man, piedod man, piedod man!... Nāc pie manis, mana-sirdsmīļā-mazā-
sieviņ! Nāc... Nāc...

Viņš nometas ceļos un pierunā Konstanci. Viņa pa pusei negribīgi, pa 
pusei labprāt nāk pie viņa.

Kas es esmu?... Ātri, pasaki man. Apskauj un pasaki, kas es esmu. Kas? – 
saki taču. 

Konstance: Mincītis-incītis.

Mocarts: Kas vēl?

Konstance: Minka-pinka.

Mocarts: Un tu esi pelīte-muļķīte. Un Stanci-manci. Un Bini-gini!
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Viņa ļaujas.

Konstance: Volfi-polfi!

Mocarts: Pūpī-pīpī!

Viņi ķiķina.

Konstance: Beidz muļķoties.

Mocarts (uzstājīgi kā bērns):  Nu, nāc taču. Nāc... Paspēlēsim. „Popi!” 

Viņi spēlē savu īpašo spēli, stāvot uz ceļiem; spēles temps pamazām 
paātrinās.

Konstance: Popi.

Mocarts (maina vārdu): Papi.

Konstance (atdarina viņu): Papi.

Mocarts: Papa.

Konstance: Papa.

Mocarts: Papa-papa!

Konstance: Papa-papa!

Mocarts: Papa-papa-papa-papa!

Konstance: Papa-papa-papa-papa!

Viņi berzē degunus.

Mocarts un Konstance (kopā): Papa-papa-papa-papa-papa!  Papa-papa-
papa-papa-papa!

Konstance:  Ā! (Viņa pēkšņi sāpēs iekliedzas un saķer vēderu.)

Mocarts: Stanci!... Stanci, kas tev kaiš?

Uzsteidzas Ventičelli.
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Turpmākā dialoga laikā Konstance atbrīvojas no uzpolsterētā priekšauta 
(tā atbrīvojoties no grūtniecības) un lēnām pieceļas.

Saljēri: Un pēkšņi viņa dzemdēja! Puiku!

2.Ventičello: Nabaga mazais velnēns.

1.Ventičello: Piedzimt tādam pārim.

2.Ventičello: Tādā istabā.

1.Ventičello: Pilnīgā trūkumā.

2.Ventičello: Kur tēvs pats ir bērns.

Konstance noskumusi pagriežas, mundri iet uz skatuves dziļumu un 
aiziet, aiznesot līdzi priekšautu.

Mocarts satraukti viņai dažus soļus seko. Viņš apstājas.

1.Ventičello: Un tagad es dzirdu...

2.Ventičello: Tagad es dzirdu...

1.Ventičello: Ka ir noticis vēl kas.

2.Ventičello: Pat vēl dīvaināks.

Mocarts paņem pudeli un strauji iet uz salonu pie Saljēri. Mocarts 
izskatās apjucis.

Mocarts: Viņa mani pameta!

Saljēri: Par ko jūs runājat?

Ventičelli aizslīd prom. 

Mocarts: Konstance mani pameta! Viņa teica, ka tikai uz neilgu laiku. 
Viņa paņēma bērnu un aizbrauca uz Bādeni. Uz minerālavotiem... Tam 
aizies mūsu pēdējā nauda!

Saljēri: Bet kāpēc?
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Mocarts (bēdājas): Viņai  ir  taisnība...  Tā  ir  mana  vaina...  Viņai 
liekas, ka es esmu sajucis prātā.

Saljēri: Vai tiešām?

Mocarts: Varbūt tā arī ir. Man liekas, ka varbūt es esmu... 

Saljēri: Volfgang...

Mocarts (šausmās): Šorīt  es  redzēju  tēlu,  kas  līdzinājās  rēgam no 
mana sapņa – tikai  skaidri,  ne  miglaini.  Un šoreiz  es  biju  nomodā!  – 
manā istabā – spilgtā dienasgaismā!... Ak, Dievs, tas runāja! Tas teica – 
tas bija šausmīgi!...

Saljēri: Volfgang, nomierinieties. Izstāstiet man, kas notika.

Pauze. Mocarts mēģina saņemties.

Mocarts: Es sēdēju pie galda un strādāju. Pēkšņi pie durvīm atskanēja 
trīs asi klauvējieni un ienāca Rēgs, ietinies pelēkā apmetnī. Bet tagad tam 
bija seja! Nāves seja! – tā raudzījās manī ar dzedrām acīm, kas bija dziļi 
iegrimušas galvaskausa mazajos caurumos!...  Un tad tas  runāja!  Balss 
skanēja  šausmīgi,  kā  šņākoņa...  Tas  teica  (šņācot):  „Vofgang  Mocart, 
mans  kungs  tev  pavēl  uzrakstīt  Rekviēmu  mesai...  Kad  es  atnākšu 
nākamreiz, tam jābūt pilnībā pabeigtam. Un tu nevienam nedrīksti par to 
stāstīt.”  (Savā  parastajā  balsī.)  Es  jautāju:  „Kurš  ir  nomiris?  Kam ir 
veltīts  šis  Rekviēms?...  Un kas  ir  tavs  kungs?”...  (Atkal  šņācot.) „Tev 
jāzina tika viens – viņš būs ļoti neapmierināts ar tevi, ja tas nebūs gatavs 
noteiktajā laikā! Tāpēc raksti ātri!”  (Normālā balsī.) Tad viņš pagriezās 
un aizgāja. Es piegāju pie loga, lai redzētu, kā viņš parādās uz ielas, bet 
viņš neparādījās. Viņš bija izgaisis!

Pauze. Saljēri pieiet pie viņa.

Saljēri: Tas  ir  tikai  slimīgs  iedomu  tēls,  mans  draugs.  (Nopietni  
pieskaras Mocarta galvai.) Tas viss bija tikai te – un tikai te.

Mocarts: Es uzvedos muļķīgi, vai ne!

Saljēri (smaidot): Jā, man tā liekas.
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Mocarts: Tomēr tas  bija  tik  spēcīgi  kā realitātē!...  (Atviegloti.) Nav 
brīnums, ka Stanci aizbrauca. Es viņu aizbiedēju. Nabaga meitene... Un 
tagad viņa palaidīs garām vodeviļu – un tajā es tik daudz rakstīju tieši 
viņai – lai sasmīdinātu viņu.

Saljēri (pārsteigts): Jūs gribat teikt, ka darbs ir pabeigts? Tik ātri? Ir 
pagājis tikai mēnesis.

Mocarts: Ai, mūziku rakstīt ir viegli, satikt ar sievu ir daudz grūtāk.

Saljēri: Man ļoti gribētos to redzēt.

Mocarts: Teātris ir  visai  pieticīgs.  Tas ir tikai tautā iecienīts varietē 
teātrītis. Tur nebūs neviena no galma.

Saljēri: Vai jums liekas, ka man tas ir svarīgi? Es dotos jebkur, lai 
noklausītos jūsu darbu!

Mocarts: Sestdien būs pirmizrāde.

Saljēri: Labi. (Viltīgi.) Es zinu, ka nevaru aizstāt jūsu mazo sieviņu, 
bet es zinu kādu, kura varētu aizdzīt jūsu drūmās domas.

Mocarts (smejas kā bērns): Tad līdz sestdienas vakaram!

Saljēri: Līdz sestdienai!

Mocarts līksmi satver Saljēri roku, tad pagriežas un paiet malā.

(Skatītājiem.) Kas tas bija? Vai šis nežēlīgais Rēgs tiešām varēja eksistēt? 
Miroņgalvas spoks, kas no aizkapa valstības pasūta Mesu? Protams, ka 
ne!

Mocarts pagriežas atpakaļ. Gaismas mainās.

Mocarts: Vai esat gatavs? Ir laiks doties uz pirmizrādi!

Saljēri: Es nevaru  sagaidīt!  Jūsu  sarakstīta  vodeviļa  –  che  diletto 
assoluto!... Un, ja atceraties, es apsolīju jūs uzmundrināt. Nu, lūk!

Uznāk Katerīna Kavaljēri, tagad vairāk izplūdusi, viņai galvā ir grezna 
cepure ar spalvām. 
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Mocarts (iepriecināts klanās): Katerīna!

Izdarījusi reveransu Mocartam, viņa paņem viņu zem rokas.

Saljēri (skatītājiem): Un tā mēs devāmies uz operu – dīvains trio!

Mocarts un Kavaljēri sastingst.

Pirmais kapelmeistars – pieglaimīgs kā kaķis. Viņa mīļākā – tagad krietni 
pieņēmusies miesās un izrotājusies ar spalvām kā liels dziedātājputns, par 
kādu viņa  bija  kļuvusi.  Un Mocarts  –  sajucis  prātā  un piedzēries  lētu 
vīnu, kas tagad bija kļuvis viņam par pastāvīgu paradumu. 

Viņi atdzīvojas.

Mēs  devāmies  uz  priekšpilsētu,  uz  pārpildīto  varietē  teātrīti,  nomātās 
telpās!

*****

Veidenas teātris.

Kalpi uznes divus solus un noliek tos skatuves priekšplānā. Pēkšņi ir 
dzirdams troksnis, un no skatuves dziļuma drūzmējoties uznāk bars 

strādnieku šķiras vāciešu. Tā ir tērzējošu cilvēku masa, caur kuru trio 
nākas izlauzties cauri uz priekšu. Garais galds tiek pagrūsts horizontāli,  
un uz tā sasēžas skatuves trokšņainā publika, viņi kūpina pīpes un uzkož 

desas. 

Neievērots uznāk van Svītens un nostājas aizmugurē.  

Mocarts: Jums  jābūt  iecietīgam!  Šis  ir  mans  pirmais  šāda  veida 
sacerējums!

Viņi trijatā apsēžas uz priekšējā sola: slimais un novārgušais Mocarts,  
krāšņi izrotātā Kavaljēri un Saljēri, tikpat elegants kā vienmēr.

Saljēri: Mēs apsēdāmies, kā viņš vēlējās, starp parastiem vāciešiem! 
Sviedru un desu smaka bija gandrīz nāvējoša!

Kavaljēri piespiež kabatlakatiņu savam jūtīgajam degunam.
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(Mocartam.) Cik aizraujoši!

Mocarts (laimīgi): Jums tā šķiet?

Saljēri (apskatās apkārt): O,  jā!  Tieši  šādai  publikai  mums  būtu 
jāraksta  mūzika!  Nevis  mūsu  garlaikotajam galmam...  Jūs  kā  vienmēr 
rādāt mums ceļu!

Publika uz skatuves sastingst.

(Skatītājiem.) Kā vienmēr, tā arī bija. Mani smirdošie kaimiņi lēkāja pa 
saviem soliem un smējās par jokiem...

Viņi uz īsu brīdi atdzīvojas, lai demonstrētu šo līksmību.

Un viņu vidū es klausījos „Burvju flautu”.

Viņi atkal sastingst. Dzirdama flauta un dzidrs tenors, kas dzied „Wie 
stark ist nicht dein Zauberton!”, un publika uz skatuves tūlīt kļūst 

aizgrābta, klausoties dziesmas orķestra introdukciju.

Viņš tiešām bija ievedis darbā masonus. Ak, jā – bet kā? Viņš bija viņus 
pārvērtis par slepeno Priesteru ordeni. Es dzirdēju balsis, kas skanēja no 
seniem tempļiem. Es redzēju milzīgu sauli, kas pacēlās pār mūžīgo zemi, 
uz kuras dejoja zvēri un gaisā peldēja zīdaiņi. 

Mazajā skatuvē tiešām paceļas liela saule, un uz tās ir gigantisks 
priestera figūras siluets, kas tērpts ēģiptiešu kostīmā un galvassegā, tas 

izstiepj savas rokas sveicienā pasaulei.  

Un šīs  saules  staros  –  lūk  –  es  ieraudzīju  viņa tēvu.  Tas  vairs  nebija 
nosodošs,  bet  visu  piedodošs tēls!  Augstākais  ordeņa  priesteris  –  viņa 
rokas bija izstieptas pret pasauli mīlestībā! Volfgangs vairs nebaidījās no 
Leopolda,  viņš bija  radījis  jaunu leģendu!...  Un ak,  skaņas,  kurās bija 
dzirdams viņa jaunatklātais miers, – tik maigas – tik  dzidras!...  Tā bija 
„Burvju flauta” – te, man līdzās! 

Saljēri norāda uz Mocartu, kurš, skanot vētrainiem aplausiem, satraukti  
uzlec uz sola un pieņem aplaudēšanu, plaši izpletis rokas, viņam rokā ir 

pudele. Viņš atkal pagriežas pret mums, cieši skatās uz priekšu. Visi  
sastingst.
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Kā tas varēja būt? – par spīti visam, ko es viņam biju nodarījis... Vai šī 
bija viņa atbilde uz visiem maniem apvainojumiem – šīs nenovērtējamās 
sajūsmas šalkas?

Mūzika pārtrūkst. Lēnā kustībā Mocarts pagriežas pret Saljēri, un Saljēri  
aizkustināts, arī lēnā kustībā, pastiepj viņam roku.

(Aizkustināts.) Volfgang!

Joprojām lēnām Mocarts sniedz viņam roku, bet, tikko viņu rokas 
saskaras, viņus pārtrauc saniknotais barons van Svītens.

Van Svītens (sauc): Mocart! 

Saniknotais van Svītens spraucas cauri pūlim uz priekšu.

Pūlis izklīst.

Mocarts (priecīgi pagriežas, lai ar viņu sasveicinātos): Baron!  Jūs esat 
šeit! Cik lieliski, ka jūs atnācāt!

Saljēri (skatītājiem): Protams, ka es par to biju parūpējies.

Van Svītens (auksti, dusmās): Ko jūs esat izdarījis?

Mocarts: Ekselence?

Van Svītens: Jūs esat ielicis mūsu rituālus vulgārā izrādē!

Mocarts: Nē, kungs.

Van Svītens: Tie  ir  izlikti  vispārējai  apskatei.  Un  vispārējam 
apsmieklam!... Jūs esat nodevis Ordeni!

Mocarts (šausmās): Nē!

Saljēri: Baron, vai es varētu pārmīt ar jums kādu vārdu...

Van Svītens: Neaizstāviet  viņu,  Saljēri!  (Mocartam,  ar  ledainu 
nicinājumu.)  Jūs  tā  arī  esat  palicis  rupjš  vulgārs  cilvēks,  kuram  mēs 
cerējām palīdzēt laboties. Dumjš, bezcerīgs uzdevums! Tagad jūs esat vēl 
arī nodevējs.  Es jums nekad to nepiedošu! Un varat būt pārliecināts,  - 
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kamēr vien būšu dzīvs, es parūpēšos par to, ka jums to nepiedos neviens 
brīvais masons vai ietekmīgs cilvēks Vīnē!

Saljēri: Baron, lūdzu, man ir jārunā!

Van Svītens: Nē,  kungs!  Liecieties  mierā.  (Mocartam.) Es 
nedomāju, ka jūs man tā pateiksities, Mocart. Nekad vairs nerunājiet ar 
mani! 

Van Svītens aiziet. Katerīna Kavaljēri samulsusi aiziet uz otru pusi.

Mainās gaismas. 

Uznāk kalpi un aiznes solus un krēslu. 

Saljēri vēro Mocartu, kurš apstulbis stāv.  

*****

Saljēri apartamenti un ārā, Vīnē.

Saljēri: Volfgang?...

Mocarts spēcīgi papurina galvu un aiziet no viņa skatuves dziļumā, 
sagrauts un apstulbis.

Volfgang, vēl viss nav zaudēts.

Mocarts ieiet savā dzīvoklī un sastingst.

(Skatītājiem.) Bet, protams, ka viss bija zaudēts! Tagad viņš bija pazudis. 
Salauzts  un  visu  ietekmīgo  cilvēku  atgrūsts.  Un,  turklāt,  viņš  pat 
nesaņēma savu daļu no operas ienākumiem. (Viņš apsēžas.)

Uznāk Ventičelli.

1.Ventičello: Šikanēders viņam neko nemaksā.

2.Ventičello: Šikanēders viņu krāpj.

1.Ventičello: Dod viņam tikai priekš dzeramā.
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2.Ventičello: Un patur visu pārējo.

Saljēri (ironiski): Es pats to nevarētu nokārtot labāk.

Mocarts izmisis tumsā sēž pie sava galda. Viņš paņem vīna pudeli – bet 
tā ir tukša. Pēkšņi viņš sāk rakstīt, ļoti sparīgi, metot pabeigtās lapas uz 

grīdas. Kamēr viņš to dara, Ventičelli runā.

1.Ventičello: Kas attiecas uz Mocartu...

2.Ventičello: Nabaga puisi...

Saljēri (steidzīgi): Kas  ir  ar  viņu?...  Pēdējās  dienas  es  neko  par  viņu 
neesmu dzirdējis... Ar ko viņš nodarbojas?

1.Ventičello un 2.Ventičello (kopā): Mēs nezinām!

1.Ventičello (konfidenciāli): Viņš ir kļuvis tiešām dīvains, kungs.

2.Ventičello: Palicis šausmīgi savāds!

1.Ventičello: Visu dienu sēž mājās.

2.Ventičello: Visu nakti dedzina sveci.

Mocarts strauji pielec kājās un satraukti skatās uz priekšu.

1.Ventičello: Bet atkal un atkal parādās pie loga...

2.Ventičello: Ar neprātīgām acīm mēģina kaut ko saskatīt uz ielas.

1.Ventičello: Trīc!

2.Ventičello: Dreb!

1.Ventičello: Kā cilvēks, kurš ir dziļi satricināts!

2.Ventičello: Vai tāds, kurš ir neprāta pārņemts!

Saljēri pārsteigts skatās uz viņiem. Mocarts atkal apsēžas un atsāk 
drudžaino rakstīšanu.

1.Ventičello (klusu): Patiesībā baumo, ka...
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2.Ventičello (klusu): Kungs, baumo, ka...

Pauze.

Saljēri: Ko?... Pasakiet!

1.Ventičello un 2.Ventičello (kopā): Mūsu Volfgangs ir zaudējis prātu!

Pauze. Saljēri ar asu žestu atlaiž Ventičelli.

Ventičelli ātri aiziet.

Gaismas mainās, kļūstot tumšākas.

Saljēri (skatītājiem, ļoti satraukts): Vai  tā  bija  taisnība?  Vai  tas  bija 
iespējams?  –  Vājprāts?!...  Es  to  nebiju  iedomājies,  –  ka  viņš  varētu 
paslēpties  šajā  šausmīgajā  patvērumā.  Tomēr  tā  būtu  mana  Uzvara. 
Zaudēt  prātu nozīmētu zaudēt  arī  talantu!...  Es sajutu triumfu. Beidzot 
viņš bija padarīts nekaitīgs!... Un tai pašā brīdī mani pārņēma drebuļi – 
dziļi  drebuļi.  (Pauze.) Tātad  es  patiesībā  biju  izdarījis  to?  Padarījis 
cilvēku  ārprātīgu?...  (Steidzīgi.) Man  vajadzēja  zināt.  Ieraudzīt  pašam. 
Neredzamam viņu izspiegot – nekavējoties!... Es nevarēju atturēties!

Pulkstenis nosit otro stundu.

Strauji uznāk kalps un ietin savu kungu garā, vaļīgā, pelēkā apmetnī,  
pasniedz viņam platu, pelēku cepuri un aiziet.

Tikmēr Saljēri runā, beigās uzbāžot cepuri dziļi pār uzacīm un nākot uz 
skatuves priekšplānu.

Un tā  es  neticami  vēlu  kādā  ledainā  1791.  gada  novembra  naktī  zem 
trauksmainām debesīm un paslēpta mēness slepus steidzos cauri tukšajai 
pilsētai,  meklējot  viņa mitekli,  kur  es  agrāk nekad nebiju  bijis  –  man 
nebija ne jausmas, ko es tur varētu ieraudzīt!  (Viņš apstājas, pagriežas  
pret  skatītājiem.) Tur  bija  mans  galamērķis  –  šī  netīrā,  šaurā  ieliņa, 
Rauenšteinhase. 

Viņš paskatās augšup.

Gaisma spīdēja tikai vienā logā, virs manis... Es zaglīgi nostājos ēnā, lai 
to vērotu, – bet pēkšņi viņš, it kā būtu mani sajutis, parādījās!
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Mocarts pieceļas un arī nāk uz skatuves priekšplānu ar seju pret  
skatītājiem. Tagad viņš izskatās nopietni slims.

Bailēs sašķobīta seja cieši skatījās tieši  lejā uz manu nekustīgo, mētelī 
cieši ievīstīto stāvu.

Mocarts pantomīmā izrunā vārdus, ko Saljēri izrunā skaļi.

Aiz netīrā stikla bija dzirdams neskaidrs kliedziens, un viņa mute sāka 
veidot nevaldāmus vārdus: „Vēl!... Vēl!... Vēl laiku!... Laiku!” (Izmisumā 
„Ak, lūūūūūdzu!”

Tagad abi vīrieši stāv, cieši raugoties publikā.

Es  satraukts  stāvēju  kā  sasalis  –  līdz  pēkšņi  bez  brīdinājuma  no 
mākoņiem izleca apaļš mēness un izlēja pār mani savu nežēlīgo gaismu! 
Viņš mani pazina. Un neatlika nekas cits kā sveicināt viņu – priecīgi!

Saljēri noņem savu cepuri, izspiež šausminošu smaidu un paklanās.

Viņš patiesā atvieglojumā strauji atvēra logu un uzsauca.

Mocarts: Signore!...  Ak,  cik  brīnišķīgi!...  Nāciet  augšā!...  Nāciet  
augšā!! (Priecīgi aicinot.) Nāciet augšā, nāciet augšā un pievienojieties 
jautrībai!  Nav  nekā  ēdama,  pat  ne  smalkmaizītes!  Un,  ak  vai  un  vai 
dieniņ, nav nekā dzerama. Bet ir pudeles un pudeles, un pudeles ar tinti!... 
(Viņš priecīgi ķiķina.) Esiet tik laipns un kāpiet augšā!

Saljēri (skatītājiem):  Bez  gribas  es  kāpu augšā  pa kāpnēm, un manas 
kājas bija kā no akmens.

Klusu, pieaugot un noklustot skan pasāža no operas „Dons Žuāns” 
uvertīras, tā atkārtojas, un, skanot šai dobjajai mūzikai, Saljēri lēnām 

dodas uz skatuves aizmuguri. Arī Mocarts. Viņi satiekas. Mūzika pieklust.

Viņš augšā gaidīja.

Mocarts: Tūkstoš  apsveikumu,  kungs.  Esiet  tik  laipns  un  ienāciet 
Palazzo Amadeo.

Ar galantu, plašu žestu viņš norāda uz savu istabu. Saljēri „ieiet” tajā un 
skatās apkārt.
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*****

Mocarta istaba.

Saljēri (skatītājiem): Tagad es pirmo reizi redzēju vietu, uz kuru es biju 
viņu  aizsūtījis.  Netīrs  kambaris,  apkārt  pilnīga  nekārtība.  Visur  tukšas 
pudeles – izmētāta veļa – un uz grīdas ar tinti izraibināts manuskriptu 
klājums, kas kustējās ledainajās brāzmās, kas nāca no slikti noslēgtajiem 
logiem...  Es  uzreiz zināju,  kas  tas  ir!...  Kas  attiecas  uz  viņa  seju,  es 
notvēru skatienu, kādu nekad agrāk nebiju redzējis – ne vājprātu, bet gan 
kādu dziļi paslēptu fizisku slimību!

Mocarts: Sakiet, mans draugs, ko jūs tik vēlu te darāt? Ir taču vēls, vai 
ne?

Saljēri: Es atnācu jūs apraudzīt. Es uztraucos... Ļaujiet man pajautāt, 
ko darāt jūs. Jūs taču nestrādājat šajā nakts stundā?

Mocarts (vainīgi): Nē, ne gluži!

Saljēri (norādot uz grīdu): Un kas ir tas?

Mocarts: Nekas! Tikai muļķības... Jauns gabals.

Saljēri (asi): Rekviēms! Tas ir Rekviēms, vai ne?

Mocarts (aizstāvoties): Es zinu. Tas ir muļķīgi. Tas Vēstnesis nav reāla 
persona – jūs teicāt. Bet vienalga, nav īstais brīdis neizmantot izdevību, 
vai ne? Ja nu viņš pēkšņi ierastos un man nekā nebūtu priekš viņa, es 
justos muļķīgi. Ņemiet vērā, ka tas nepavisam nav pabeigts. Bija laiks, 
kad es varētu pabeigt Mesu nedēļas laikā. Tagad vairs ne... Patiesībā es 
jūtos ļoti slikti.

Saljēri (satraucies): Mans draugs!

Mocarts: Tā ir  taisnība.  Man  sāp  viss  ķermenis  –  manas  locītavas, 
mana galva... Un es zinu, kāpēc! (Konfidenciāli.) Mani ir iedota inde.

Saljēri: Inde?

Mocarts: Runā,  ka  masoni  noindē  cilvēkus,  kuri  tos  aizvaino! 
(Panikā.) Es tā negribēju teikt!...  (Izaicinoši.)  Un tomēr es jums kaut ko 
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pateikšu. Ja viņš atnāks par ātru, šis Vēstnesis, es pateikšu viņam acīs: 
„Pasakiet no manis savam kungam, ka, ja Viņš paņems mani pārāk ātri, 
tad nebūs nekādas Mesas – tā, lūk!” Viņš var šņākt uz mani, cik vien 
vēlas.

Pauze.

Saljēri (gādīgi): Mans draugs, par ko jūs runājat?

Mocarts: Vai tad tas nav skaidrs? (Pauze.) Tā ir man.

Saljēri: Kas jums?

Mocarts (vienkārši): Mesa. Tā ir man. Man pašam... Tā ir pasūtīta. 
Man ir jāuzraksta sev pašam Mesa!

Pauze.

Kāpēc ir jāpasūta rekviēms, ja neviens netaisās mirt!... Zināt, visļaunākais 
ir tas, ka man netiek dots pienācīgs laiks. Par to man tiešām ir kauns. Es 
nekad savā mūžā neesmu atdevis nepabeigtu darbu.

Saljēri pārsteigts skatās uz viņu.

Kungs,  jūs  man  varētu  izdarīt  pakalpojumu  –  uzmetiet  tam  aci,  tikai 
vienai vai divām lapām, un pasakiet, vai tas ir ko vērts. Saprotat, es vairs 
nezinu. Mani viss ir pametis. Tagad arī skaņas – tās bēg prom! Mana roka 
ir  nogurusi  –  ir  uzrakstīts  pārāk  daudz –  tā  vairs  nevar  notvert  notis. 
„Kyrie” ir pabeigts – jums tikai jāapskatās. (Viņš paņem no galda dažas 
manuskripta  lapas.) „Kyrie”  ir  pirmā  tēma,  „Christe”  otrā:  abas  kopā 
veido dubultu fūgu. Vismaz šo mans tēvs būtu novērtējis.  Viņš teiktu: 
„Tikai tu, mans dēls. Tikai tu to varēji uzrakstīt!”... Lūdzu.

Viņš steidzīgi pasniedz lapas. Saljēri negribīgi tās paņem un apsēžas, lai 
lasītu. Nekavējoties mēs dzirdam Rekviēma (Mesas) drūmo sākumu.

(Skanot mūzikai.) Ak, mana dzīve iesākās tik labi. Reiz pasaule bija tik 
pilnīga,  tik  laimīga.  Visi  šie  ceļojumi  –  visas  šīs  ekipāžas  –  visas  šīs 
smaidiem  piepildītās  istabas!  Toreiz  visi  man  uzsmaidīja  –  karalis 
Šēnbrunnā,  princese  Versaļā  –  viņi  personīgi mani  pavadīja  līdz 
klavierēm! Un paps ar tādu prieku klanās, klanās, klanās! – „Kavalieris 
Mocarts, mans apbrīnojamais dēls!”... Kāpēc tas viss ir pagājis?... Vai es 
biju tik ļauns?... (Spēji.) Kāpēc ir jāaiziet man?
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Saljēri pieaugošā nemierā lasa partitūru. Pēkšņi viņš saburza papīru.  
Skaņa acumirklī pārtrūkst. Dziļi satriekts un satraukts, viņš sēž.

(Vērojot viņu, panikā) Tas ir slikts, vai ne? Tas ir slikts!

Saljēri (lēnām): Slikts?... Tas liks raudāt veselām paaudzēm.

Mocarts (dedzīgi): Ak,  grazie...  Grazie,  Signore!  (Viņš  pateicībā 
izstiepjas un sastingst.)

Saljēri (skatītājiem): Ko es varēju teikt? Savās drebošajās  rokās es 
turēju šausmīgu pretrunu, kāda varēja būt tikai Mākslā. Kaut kas mūžīgs – 
un  nāves smaka.  Neiznīcināms – un tomēr  trūdošs.  (Viņš vārgi ievelk 
elpu.) Pēkšņi mani sagrāba šausmas!

Mocarts (atdzīvojas): Lai Dievs jūs svētī.

Saljēri (joprojām skatītājiem, sagrābis manuskriptu): Kam  bija 
veltīta šī šausminošā mūzika? Ne jau viņam pašam. Protams, ka ne viņam 
pašam! Kāpēc būtu jāapraud cilvēks, kurš dzīvos mūžīgi?

Mocarts: Lai Dievs jūs svētī, Signore!

Saljēri (joprojām skatītājiem): Tad  kam?  (Pieaugošā  satraukumā  viņš 
pieceļas.)

Mocarts: Es  nespēju  noticēt,  ka  jūs  šurp  atnācāt.  Apraudzīt  mani. 
Neviens vairs mani neaprauga... Tikai jūs – mans vienīgais Aizbildnis – 
(nometies ceļos un ieliekot savu vaigu Saljēri plaukstā) – Antonio. (Šajā 
pozā viņš atkal sastingst.)

Tagad ir dzirdams drūmā „Kyrie” turpinājums. Tam skanot, ciešot  
milzīgas mokas, Saljēri runā.

Saljēri (skatītājiem): Es tur stāvēju – viņa izmisīgajai Mesai milzīgās 
žēlabās skanot – un nešaubīgi zināju, kam tā bija veltīta!... Zēnam!... Tam 
dedzīgajam zēnam, kurš, izdziedot himnas savam Dievam, reiz maldījās 
pa Lombardijas laukiem. (Pauze.) Desmit nepielūdzamu dusmu gados es 
biju iznīcinājis pats sevi!

Mūzika apraujas.



115

Un tad visas tās jūtas, kas manī vēl bija palikušas nesabojātas, pamodās 
un kliedza: „Izbeidz to! Pirms nav par vēlu!... Atzīsties! Atzīsties viņam!... 
Saņem no viņa piedošanu, kādu viņš tev varētu dāvāt. Viņš – vienīgi viņš 
– Būtne, ko tu esi salauzis... Kā tu citādi spēsi dzīvot tālāk?”

Pauze, Saljēri cenšas saņemt drosmi, lai sāktu.

Volfgang, jums mani jāuzklausa.

Mocarts paceļ galvu un skatās uz viņu.

Jums ir taisnība. Jūs esat saindēts. Tā ir tiesa.

Mocarts: Ko jūs ar to gribat teikt?

Saljēri: To izdarīju es! Neviens cits... Mēs abi esam saindēti.  Abi – 
kopā.

Mocarts (samulsis): Es nesaprotu.

Saljēri: Abi. Abi. Viens ar otru.

Mocarts nervozi pieceļas.

Mocarts: Atvainojiet, kungs. Es dažreiz esmu pastulbs...

Mocarts sāk kāpties atpakaļ. Saljēri viņam seko. Aina paātrinās.

Saljēri: Jūs ar mani.  Es ar jums!  (Savā steigā viņš pāriet uz savu 
dzimto valodu, dedzīgi žestikulējot.) Si! – Tutti due! Tutti due!... Tu con  
me! – Io con te! (Viņš tur „Kyrie” manuskriptu.) Es ēdu to, ko man dod 
Dievs. Devu pēc devas. Visu savu dzīvi!... Viņa indi! (Mežonīgā niknumā 
viņš ar zobiem noplēš gabalu manuskripta un nikni to košļā – tad ātri to 
izspļauj  un  plaši  izpleš  rokas.)  Eccomi!  Antonio  Salieri!...  Il  tuo  
Nemico!... Il tuo Assassino! (Sāpēs.) Il tua morte!

Viņš piespiež roku pie krūtīm par zīmi zvērestam, bet Mocarts tikai 
izplūst smieklos un priecīgi sit plaukstas.

Mocarts: Bravo! Bravissimo!... Signore, varbūt jūs esat nedaudz pillā? 
(Uzjautrināts.) Man liekas, ka jūs esat!... Pillā-lillā! (Izsmējīgi rāj viņu.) 
Jūs nedaudz ieķērāt, pirms ieradāties šurp! Man jau likās, ka tā tas varētu 
būt!
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Saljēri (izmisis): Volfgang, jums ir mani jāuzklausa.

Mocarts (aizsargājoties ķiķina): Pillā-lillā-villā!...  Nu,  kāpēc  ne? 
Nakts ir auksta... Un labs izpildījums!

Saljēri (paceļot balsi): Nē – jums tas ir jāuzklausa!... Jāsaprot, kas ar 
jums ir izdarīts.

Mocarts: Kas??...  Kāpēc jūs tā izturaties?...  Tas ir muļķīgi!  (Pēkšņā 
nojautā.) Kāpēc jūs esat šurp atnācis?... Ko jūs gribat?...

Mocarts atkāpjas pie galda. Saljēri uzstājīgi viņam seko. Viņš arvien 
vairāk zaudē savaldīšanos.

Saljēri: Vai jūs vispār zināt, ko es esmu jūsu dēļ izcietis?... Kopš tās 
dienas,  kad jūs  ieradāties,  es  esmu dzīvojis  ellē...  Tas,  ko es  nodarīju 
jums, nav nekas salīdzinājumā ar to, ko jūs nodarījāt man!

Mocarts: Lūdzu,  izbeidziet  to,  Signore.  Es  nesaprotu,  par  ko  jūs 
runājat!

Saljēri: Mans Dievs smaidīja – un to pieļāva!... Lai ko es darīju – jūs 
piepildījāt pasauli! (Dusmās.) Jūs man neatstājāt neko! (Viņš piespiež sevi  
pasmaidīt,  pielabinoties.)  Nav  svarīgi.  Jūs  neesat  vainīgs.  Tā  ir  Viņa 
griba. Es jūs neienīstu – jūs esat tikai instruments.

Mocarts: Signore, lūdzu!... Tam nav jēgas. 

Saljēri (piekrītot, līksmi): Nē!  Nē!  –  Nekādas!...  Un  tagad  jūs 
aizejat. Jums taisnība: Viņš ir jūs piebeidzis. Jūs esat pārāk vārgs, lai vēl 
būtu derīgs. Nolietots!... Un Viņam tas nerūp, Amadej. Dievam tas nerūp! 
Viņam nerūp tie, kurus viņš izmanto, – ne arī tie, kurus Viņš neatzīst! 
Vismaz šajā ziņā mēs esam vienlīdzīgi... Ha?

Mocarts (satraukts): Izbeidziet  to!  Tūlīt  pat  izbeidziet!  Jūs  mani 
baidāt! (Kā bērns viņš uzliek rokas uz ausīm.)

Saljēri (steidzīgi, satverot viņa roku): Tāpēc  esiet  žēlsirdīgs!  Izrādiet 
žēlsirdību – jo mēs varam! Tā ir tikai mūsu pašu lieta – mūsu, nevis Viņa! 
–  Mūsu!...  Viņš nevar!... (Steidzīgi.) Dāvājiet man piedošanu, Volfgang, 
Dieva dēļ... Jums tas ir jādara! Jums jādara! Jums jādara!



117

Mocarts (ar riebumu): NĒ!... Tas ir muļķīgi!

Mocarts ar visu spēku atgrūž Saljēri. Saljēri streipuļo atpakaļ. Mocarts 
nikni raugās uz viņu.

(Pēkšņi, kā nobijies bērns.) Ejiet prom! (Viņš piesit ar kāju.) Ejiet prom... 
Tūlīt pat!!

Viņš dedzīgi rāda sīkus žestus ar roku. Kad Saljēri nekustas, viņš 
izaicinoši paver lūpas un izdod vienu no saviem pirdiena trokšņiem. Un 

vēl vienu – vēl izaicinošāku. Tad pēkšņi viņš sagrābj savu segu un drāžas 
pāri istabai, viegli un ātri skrien, līdz apstājas un nokrīt uz grīdas,  

pārmet segu sev pār galvu un cieši to tur, lai sevi pilnīgi paslēptu. Viņš 
sēž pavisam klusu zem šī pārklāja. Saljēri uzmanīgi viņam tuvojas.

Saljēri (klusi): Volfgang?... Volfgang, uzklausiet mani pēdējo reizi.

Ievīstītā figūra sāk lēnām šūpoties uz priekšu un atpakaļ. Saljēri nometas 
uz ceļiem tieši aiz viņa. Viņš runā vienkārši.

Es tagad lūdzos. Uz ceļiem. Dāvājiet man Piedošanu.

Zem segas Mocarts sāk klusi dziedāt sava tēva gulētiešanas 
„Skūpstīšanas dziesmu” – neko nenozīmējošus itāliskus vārdus „Mirgo, 

mirgo, mazā zvaigzne!” melodijā.

Mocarts (dziedot):„Oragna  figata  fa!  Marina  gamina  fa!”  (Un  trīs  
skūpstu skaņa.)

Saljēri (kaismīgi): L’Assoluzione!...  L’Assoluzione!... (Izrunāts  kā 
„L’Ahsolutsiohnay!”)

Dziesma atkal precīzi atkārtojas kopā ar skūpstiem. Mocarts to atkārto 
atkal un atkal bez apstājas, katrreiz mazliet skaļāk un izmisīgāk.

Saljēri (Mocartam dziedot, ļoti dedzīgi): Par visiem maniem grēkiem 
pret jums – neskaitāmiem pāri darījumiem – neskaitāmu neslavas celšanu 
– neskaitāmām nekrietnām domām – nebeidzamiem aizvainojumiem un 
nebeidzamām netaisnībām – atbrīvojiet manu ļauno dvēseli!

Dziedāšana ir kļuvusi ātrāka un mehāniska, it kā tā tiktu izmantota kā 
amulets, lai nelaistu viņu tuvumā. Saljēri beidzot to pārkliedz, izkliedzot 
nedzirdīgajai figūrai, viņa plaukstas ir cieši saspiestas kopā kā lūgšanā.
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Dammi!... Dammi!... Ti imploro!... (Lielās mokās.) L’Ass-o-luzi-one!...

Dziedāšana apraujas. Saljēri gaida. Pauze.

(Čukstot.) Amadej!

Klusums.

Amadej!!...

Bet dziedāšana nepielūdzami atsākas. Un tad pēkšņi – nikni – Saljēri  
augstu paceļ savas sažņaugtās plaukstas, un tās uz mirkli paliek šādā 

stāvoklī, it kā viņš varētu sadragāt Mocarta neredzošo galvu – bet viņš 
nevar. Beidzot viņš ļauj tām atkal bezspēcīgi nokrist gar sāniem. Mocarta 
dziedāšana skan daudz klusāk un pāriet izbiedētā, steidzīgā buldurēšanā. 

Saljēri pieceļas kājās.

(Auksti,  skatītājiem.) Pazeminot  cilvēku  –  tu  pazemināsi  Dievu.  Mans 
zvērests  ir  izpildīts.  Visabsolūtākā  pasaules  balss  bija  pazemināta  līdz 
bērnu melodijai.

Mocarts beidz dziedāt.

(Ļoti rūgti.) Un tā es beidzot aizgāju. Noraidīts! Nesadzirdēts! (Raugoties 
uz  debesīm.) Protams!  (Viņš  gandrīz  smejas.) Protams!...  (Dievam.) 
Grazie – per sempre!! (Viņš pasper soli uz skatītāju pusi.) Un nekad – 
pēc tam vairs  nekad – es  nevarēju izsūdzēt  grēkus nevienam. Līdz es 
izsaucu jūs – šonakt. (Pauze.) Savā pēdējā naktī.

*****

Viņš aiziet malā.

Skatuves dziļumā parādās Konstance ar cepuri rokā un lakatu ap 
pleciem. Viņa ir atgriezusies no Bādenes. Viņa nāk uz skatuves 

priekšplānu pie ievīstītās figūras uz grīdas.

Konstance (nedroši): Volfi?... Es esmu atgriezusies!

Mocarts (gandrīz neuzdrīkstoties tam noticēt): Stanci?...
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Konstance: Jā, mans mīļotais... Mans-sirdsmīļotais-mazais-vīriņ! 

Mocarts: Ak!

Viņa pieliecas un palīdz viņam piecelties. Viņš ir ļoti vārgs – viņi 
apskaujas, prieka pārņemts, viņš viņai pieglaužas. 

Konstance: Piedod man. Piedod man. Piedod man...

Mocarts ievaidas.

Ak, mans dārgais... Tagad nāc – nāc man līdz... Nāc. Šeit... Šeit...  

Viņa viņam uzmanīgi palīdz apiet apkārt galdam pie krēsla, kas atrodas 
aiz tā. Mocarts bezspēkā apsēžas.

Mocarts (mierīgs kā bērns, ļoti nopietni): Saljēri...  Saljēri  ir  mani 
nogalinājis.

Konstance (iecietīgi): Jā, dārgais. (Viņa novāc no galda manuskriptus,  
sveci, pudeles un tintnīcu.)

Mocarts: Nogalinājis!... Viņš man to izstāstīja.

Konstance: Jā, jā. Protams. (Viņa atrod divus krēsla spilvenus un noliek 
tos galda galā.)

Mocarts (neiecietīgi): Viņš to izdarīja... Viņš to izdarīja!

Konstance: Kuš, dārgumiņ. 

Viņa palīdz savam mirstošajam vīram uzrāpties uz galda, kas tagad ir 
kļuvis par viņa gultu. Viņš apguļas, un viņa to apsedz ar savu lakatu.

Es esmu atgriezusies.  Es parūpēšos par tevi.  Es tagad vienmēr palikšu 
šeit!

Mocarts (mokās): Saljēri... Saljēri... (Viņš sāk raudāt.)

Konstance: Ak, mīļais,  nomierinies.  Neviens  tev nav darījis  pāri.  Tev 
drīz paliks labāk, es apsolu. 

Ventičelli piezogas pie Saljēri.
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1.Ventičello (klusi): Ārsts Klosē saka, ka ir maz cerību.

2.Ventičello: Vispār nav jēgas viņu apraudzīt.

1.Ventičello un 2.Ventičello (kopā): Jo  īpaši  tāpēc,  ka  viņš  nevar 
samaksāt.

1.Ventičello: Runā, ka viņš joprojām cenšas pabeigt to Mesu.

2.Ventičello: Bet mazā sieviņa to viņam vairs neļaus!

Ventičelli aiziet.

Klusu sāk skanēt Rekviēma Lacrimosa. Mocarts pieceļas sēdus, lai to 
saklausītu – viņš atbalstās pret sievas pleciem. Viņa roka sāk vārgi taktēt 

mūziku. Turpmākā monologa laikā ir skaidri redzams, ka galvā viņš 
komponē Mesu un vispār nedzird savu sievu. 

Konstance: Vai tu vari mani dzirdēt? Pacenties, Volferl... Volfi-polfi... 
Pacenties dzirdēt. Ja es biju apnicīga – ja es mazliet šķendējos par naudu, 
tas  neko nenozīmēja.  Es vienkārši  esmu izlutināta.  Tu mani  izlutināji, 
dārgumiņ.  Tev ir  jāatveseļojas,  Volfi  –  jo  tu  esi  mums vajadzīgs.  Arī 
Karlam un mazulītim Francim. Mēs esam tikai trīs, mēs neizmaksājam 
daudz. Tikai nepamet mūs – mēs nezināsim, kā dzīvot bez tevis. Un arī tu 
nezināsi tur, debesīs. Tu, bezpalīdzīgais radījums. Tu pat nevari sagriezt 
sev  gaļu  bez  kāda  palīdzības!...  Es  neesmu gudra,  dārgumiņ.  Noteikti 
nebija viegli dzīvot ar tādu zosi. Bet tev ir jāatzīst, ka es par tevi rūpējos. 
Un es tev esmu devusi arī prieku – diezgan daudz, tiešām!... Vai tu mani 
dzirdi?

Mocarta taktēšana kļūst lēnāka un apstājas.

Es gribu, lai tu zinātu vienu. Vislabākā manas dzīves diena bija tā, kad tu 
mani  apprecēji.  Un  kamēr  vien  es  dzīvošu,  es  būšu  visgodājamākā 
sieviete pasaulē... Vai tu vari mani dzirdēt?

Viņa saprot, ka Mocarts ir miris. Viņa atver muti mēmā kliedzienā,  
paceļot roku stīvā bēdu žestā. Majestātiskais „Amen” akords paliek 

nepabeigts un, saspringti atbalsojoties, kavējas gaisā.

*****
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Uznāk Vīnes pilsoņi, tērpušies melnā. Konstance nometas ceļos un bēdās 
sastingst skumjā klusēšanā. Uznāk kalpi, nostājas četros stūros galdam, 

uz kura guļ Mocarta ķermenis. Uznāk arī van Svītens.

Saljēri (cieti): Miršanas apliecība vēstīja,  ka viņš nomiris tādēļ,  ka 
atteikušās strādāt nieres, ko veicināja krasa ķermeņa atdzišana. Dāsnais 
Lords  Fūga  apmaksāja  nabadzīgas  bēres.  Kopā  ar  divdesmit  citiem 
mirušajiem. Bez kapa plāksnes bedrē ar nedzēstiem kaļķiem.

Van Svītens pieiet pie Konstances.

Van Svītens: Tas, ko es varu atlicināt, jums jāpataupa bērniem. Nav 
vajadzības to izšķiest tukšām ārišķībām.

Kalpi paceļ galdu un nes to ar visu nastu centrā uz Mazo skatuvi  
aizmugurē, kur parādās kapsēta.

Saljēri: Ko es izjutu?...  Līdzjūtību! Līdzjūtību – beidzot! – pret to 
cilvēku, ko es palīdzēju iznīcināt. Es izjutu līdzjūtību, ko nekad neizjuta 
mans  Dievs!...  Es  nodeldēju  Dieva  flautu.  Dieva  pūta,  kā  Viņam  tas 
jādara – bez apstājas. Flauta saplīsa Viņa nepiepildāmās vajadzības mutē!

Daži pilsoņi nometas ceļos, un kalpi strauji apgāž galdu, Mocarta 
ķermenis noslīd bedrē skatuves dziļumā. Mēs dzirdam, kā ieķērcas 

vārnas un paceļas spārnos. Kapsēta satumst. Tumsā pilsoņi pieceļas un 
pagriežas ar mugurām. 

Konstance atdzīvojas un sāk cītīgi vākt kopā manuskriptus, kas izsvaidīti  
pa visu grīdu. Saljēri runā aizvien vairāk vecīgākā balsī, kurā arvien 

vairāk saklausāms rūgtums.

Kas attiecas uz Konstanci, viņa pēc kāda laika atkal apprecējās – ar dāņu 
diplomātu,  garlaicīgu  kā  pulkstenis  –  un  apmetās  Zalcburgā,  Dižā 
Komponista dzimtenē, lai kļūtu par dievbijīgu viņa relikviju glabātāju.

Konstance pieceļas, ciešāk savelkot lakatu un spiežot pie krūtīm 
manuskriptus.

Konstance (godbijīgi): Nekad  nav  bijis  maigāka  cilvēka.  Mūsu 
svētlaimīgās laulības desmit gados es no viņa nekad nedzirdēju nevienu 
vienīgu   rupju  vai  augstprātīgu  vārdu.  Viņa  skaidrā  dzīve  pilnībā 
atspoguļojas  viņa  skaidrajā  mūzikā!  (Mundrāk.) Pārdodot  viņa 
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manuskriptus, es nosaku maksu pēc iztērētās tintes daudzuma. Tik un tik 
notis par tik un tik šiliņiem... Man liekas, ka tā ir visvienkāršāk. 

Konstance noiet no skatuves, kā īsts taisnīguma pīlārs.

Saljēri: Pēc  tam  kļuva  zināms  kāds  pārsteidzošs  apstāklis  par  šo 
noslēpumaino  Vēstnesi  ar  miroņgalvas  seju  un  (atdarinot  to)  draudīgi 
griezīgo  balsi,  kas  ieradās,  lai  pasūtītu  Rekviēmu.  Mocarts  to  nebija 
izdomājis.  Viņš  bija  reāls!...  Šis  vīrietis  bija  pārmērīgi  kaulains  kalps 
kādam  ekscentriskam  augstmanim,  kurš  ilgojās  sarakstīt  mūziku  un 
saņemt par  to slavinājumus.  Viņam tikko bija  nomirusi  sieva,  un viņš 
aizsūtīja  savu  kalpu  visdziļākajā  slepenībā  pasūtīt  Mocartam  Mesu. 
Neiedomājami, bet augstmaņa nolūks bija norakstīt manuskriptu un uzdot 
to  par  savējo!  (Pauze.) Liekas,  ka  burtiski  nav  tāda  pazemojuma,  ko 
cilvēks nepieņemtu, lai tiktu uzskatīts par izcilu komponistu!

Skatuve izgaismojas.

Pilsoņi pagriežas un virzās pie Saljēri, klanoties viņam un ekstravaganti  
skūpstot savus pirkstgalus. Viņa sekojošās runas laikā viņi visi nokrīt uz 

ceļiem dievinošā aplī ap viņu, klusi un sparīgi aplaudējot viņam un 
nerimstoši stiepjot rokas augšup un augšup, līdz pilnībā aizsedz viņu. 

Un tā, visu cienīts un godāts,  es paliku Mūziķu pilsētā.  Tas turpinājās 
trīsdesmit divus gadus. Un tikai pamazām es sāku saprast, kā Dievs bija 
izvēlējies mani sodīt.  (Pieprasa tieši skatītājiem.)  Ko es kā zēns viņam 
biju lūdzis tajā baznīcā? Vai tad ne slavu? Nu, ko, tagad man tā bija! Man 
gluži vienkārši bija lemts kļūt par vispazīstamāko mūziķi Eiropā!... Man 
bija lemts tikt iemūrētam slavā! Apraktam slavā! Iebalzamētam slavā! – 
Tāds bija mans spriedums – man bija jāiztur, ka trīsdesmit divus gadus 
mani sauca par „neaptveramu” cilvēki, kuri nebija spējīgi aptvert neko!... 
Un  tad  –  kad  man  no  šīs  slavas  jau  nāca  vēmiens  –  no  visām  šīm 
pieņemšanām, apbalvojumiem, goda medaļām un ķēdēm – pēkšņi Viņš 
izspēlēja savu meistarstiķi!

Pilsoņi sastingst.

Tas viss man tiks atņemts – viss bez atlikuma.

Pilsoņi pieceļas, novēršas no viņa un vienaldzīgi noiet no skatuves. 

Ir dzirdams „Jupitera simfonijas” fināls, tas kļūst skaļāks.
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(Skanot mūzikai.) Mocarta mūzika skanēja visur – bet manējā nekur. Man 
bija  jāpaliek  dzīvam,  lai  redzētu,  kā  es...  nomirstu...   (Nikni  kliedz,  
skatoties augšup.) Nemico dei Nemici! Dio implacabile! 

Aizveras Mazās skatuves priekškars.

Kalps atnes braucamkrēslu un noliek to centrā kā agrāk. Cits kalps uznes 
vecos rītassvārkus, šalli un turbānu.  

Saljēri novelk savu apmetni un uzvelk šīs agrākās drēbes, atkal kļūstot 
par vecu vīru. Viņš apsēžas braucamkrēslā. Mainās gaisma. Pulkstenis  

nosit seši. 

Kalpi aiziet, paņemot apmetni un cepuri

*****

Saljēri apartamenti.

1823. gada novembris. Pulksten sešos.

Saljēri (skatītājiem): Aust  rīts.  Man  jāļauj  jums  iet.  Mirklis 
vardarbības, un viss būs beidzies. Saprotat, es nevaru ar to samierināties. 
Izgaist aizmirstībā – un neviens neatcerēsies pat manu vārdu. O, nē! Ne 
jau tāpēc es dzīvoju uz šīs zemes, lai Viņš varētu mūžīgi ņirgāties par 
mani. Man ir palicis vēl viens trumpis – paskatīsimies, kā Viņš tiks galā 
ar to! (Konfidenciāli.) Visu šo nedēļu es skaļi kliedzu par slepkavību. Jūs 
paši  to  dzirdējāt  –  vai  atceraties?  „Mozart,  pietà!  Piedod  savam 
slepkavam! Mocart!” 

Sākas čuksti „Saljēri”, vispirms klusi kā lugas sākumā. Turpmākā 
monologa laikā tie kļūst skaļāki precīzā un atbilstošā kontrapunktā 

Saljēri runai.  

Čukstētāji (klusu): Saljēri!

Saljēri (triumfējoši): Es to izdarīju ar nodomu!... Mani kalpi iznēsāja 
ziņas pa pilsētu!

Čukstētāji (skaļāk): Saljēri!

Saljēri: Tas atbalsojās visās ielās!
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Čukstētāji (skaļāk): Saljēri!... Saljēri!

Saljēri: Tagad mans vārds ir visu mutēs! Beidzot Vīnei, šai Baumu 
pilsētai, bija baumas, kas bija ko vērtas!

Čukstētāji: SALJĒRI!... SLEPKAVA!... SLEPKAVA!... SALJĒRI!

Saljēri (falsetā, izbaudot to): „Vai tā varētu būt taisnība?...  Vai tas ir 
iespējams?... Vai tiešām viņš tomēr to izdarīja?...”

Čukstētāji (fortissimo): SALJĒRI!!!

Saljēri: Nu, ko,  mani  draugi,  tagad viņi  visi  par  to  pārliecināsies! 
Kad viņi uzzinās par manu šausmīgo nāvi, viņi noticēs šiem meliem uz 
visiem laikiem! No šī brīža, kad vien cilvēki ar mīlestību izrunās Mocarta 
vārdu, viņi negribot izrunās arī manējo! Jo plašāk skanēs viņa vārds, jo 
plašāk arī mans – ja ne ar slavu, tad ar negodu. Es galu galā iemantošu 
nemirstību! – Un Viņš nespēs  to aizkavēt!...  (Viņš asi  smejas.) Un tā, 
Signore – redzēsim, vai var tā ņirgāties par cilvēku! 

Viņš pieceļas, iet uz priekšu un vienkārši, maigi un tieši vēršas pie 
skatītājiem.

Amici cari. Piedzimstot man bija dots tikai ausu pāris un nekas vairāk. 
Tikai dzirdot mūziku, es uzzināju, ka Dievs ir. Tikai sacerot mūziku, es 
varēju Viņu godāt... Man visapkārt ļaudis alkst pēc Cilvēka Tiesībām. Es 
alku tikai pēc īpašām notīm. Viņi meklē Brīvību Cilvēcei. Es sev meklēju 
tikai verdzību. Piederēt – pakļauties – atdot sevi Absolūtajam. Mūzikai. 
Tas man tika liegts – un līdz ar to visa dzīves jēga. 

No savu rītasvārku kabatas viņš izvelk slepkavīgu bārdas nazi un rūpīgi 
to atver.

Tagad es aizeju, lai pats kļūtu par rēgu. Kad pienāks jūsu kārta ierasties 
šeit  uz  šīs  zemes,  es  būšu  kļuvis  par  ēnu.  Un,  kad  jūs  izjutīsit  savu 
neveiksmju  šausmīgo  dzēlienu  –  un  izdzirdēsit  nesasniedzamā, 
vienaldzīgā  Dieva  izsmieklu  –  es  iečukstēšu  jums  ausī  savu  vārdu 
„Antonio Saljēri, Viduvējību Sargeņģelis!” Un savā dziļajā nomāktībā jūs 
varēsit skaitīt man lūgšanas. Un es jums piedošu. Vi saluto.

Viņš pārgriež sev rīkli un nokrīt atpakaļ braucamkrēslā. Fonā skan 
Mocarta drūmā Masonu sēru mūzika.
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Nesot šķīvi ar brokastu smalkmaizītēm, uznāk pavārs un, ieraugot Saljēri,  
šausmās kliedz. No otras puses uzskrien sulainis. 

Viņi kopā aizstumj braucamkrēslu ar sabrukušo ķermeni skatuves 
dziļumā un novieto to pašā centrā. 

Atkal parādās Ventičelli – 1823. gada kostīmos. 1.Ventičello nes 
grāmatas un avīzi.

1.Ventičello: Bēthovena  Sarunu  burtnīca,  1823.  gada  novembris. 
Apmeklētāji raksta kurlajam vīram par jaunumiem.

Viņš pasniedz grāmatu 2.Ventičello.

2.Ventičello (lasa): „Saljēri ir pārgriezis sev rīkli, bet vēl joprojām 
ir dzīvs!”

Saljēri sakustas un atjēdzas, sēž un pilnīgā apjukumā skatās apkārt.

 Pavārs un sulainis aiziet. 

Saljēri pārsteigti, stīvi un cieši veras uz priekšu.

1.Ventičello: Bēthovena  Sarunu  burtnīca,  1824.  gads.  Arī  te 
Apmeklētāji raksta kurlajam vīram par jaunumiem.

Viņš pasniedz 2.Ventičello citu grāmatu.

2.Ventičello (lasa): „Saljēri ir galīgi sajucis. Viņš turpina uzstāt, ka 
viņš ir vainojams Mocarta nāvē un ir viņu noindējis.”

Gaismas sašaurinās līdz spožam staram, kas apspīd Saljēri.

1.Ventičello: „Vācu mūzikas jaunumi”, 1825. gada maijs.

Viņš pasniedz 2.Ventičello avīzi.

1.Ventičello (lasa): „Mūsu  godājamais  Saljēri  vienkārši  nevar 
nomirt. Runā, ka savu iedomu neprātā viņš pat vaino sevi Mocarta agrajā 
nāvē.  Nesakarīgas  runas,  kurām netic  neviens,  izņemot  pašu  sajukušo 
veco vīru.”
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Mūzika pārtrūkst. 

Saljēri noliec galvu, atzīstot savu sakāvi.

1.Ventičello: Es tam neticu.

2.Ventičello: Es tam neticu.

1.Ventičello: Es tam neticu.

1.Ventičello: Es tam neticu.

1.Ventičello un 2.Ventičello: Neviens visā pasaulē tam netic!

Ventičelli aiziet. 

Gaisma kļūst blāvāka,. Saljēri sakustas, pieceļas, nāk uz priekšu un 
raugās tālu teātra tumsā.  

Saljēri: Visu zemju un tautu viduvējības – pašreizējās un tie, kam 
vēl jādzimst, – es atlaižu jūsu grēkus. Āmen! (Viņš izstiepj rokas augšup 
un  izpleš  tās,  it  kā  plašā,  svētību  dodošā  žestā  gribētu  apskaut  
sapulcējušos publiku. Galu galā viņš sakrusto rokas augstu uz krūtīm.)

 Gaisma  pilnībā  nodziest,  bet  zālē  spēcīgi  skan  Volfganga  Amadeja  
Mocarta Masonu Sēru mūzikas pēdējie četri akordi.

PRIEKŠKARS


