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DARBOJOŠĀS PERSONAS:

VĪRIETIS
(Gids, Teātra darbinieks, Eleonoras tēvs, Armāns lugā „Kamēliju 
dāma”, Salona apmeklētājs, Mesjē Elī, Režisors, Sāras pielūdzējs, 
Turīnas  pilsētas  administrācijas  pārstāvis,  Kritiķis,  Džordžs 
Bernards  Šovs,  Ņujorkas  avīzes  žurnālists,  Pavadonis  Ēģiptē, 
Princis de Liņs, Gabriēle D’Anuncio, Franču kritiķis)

ELEONORA DŪZE
(Izrādes  sākumā  un  beigās  viņai  ir  65  gadi,  brīžiem viņa  ir  14 
gadus veca meitene vai 20-30 gadus veca sieviete)

SĀRA BERNĀRA
 (Izrādes sākumā viņai ir pāri 50, brīžiem viņa ir pavisam jauna 
meitenīte vai 20-25 gadus veca sieviete)

Darbība notiek teātra „Sīrijas mošeja” grimētavā, Pitsburgā, Pensilvānijas 
štatā, ASV.

Darbības laiks – 1924. gada 5. aprīlis. Pirms izrādes.

SKATUVES IEKĀRTOJUMS:

Skatuve  ir  sadalīta  vairākās  daļās:  vienā  pusē  ir  ELEONORAS 
ģērbtuve Pitsburgas teātrī.  Otrā pusē (nedaudz lielākā platībā)  ir 
teātra skatuve ar dekorācijām vakara izrādei. Skatuves dziļumā ir 
gaitenis, kas savieno ģērbtuvi ar skatuvi. Priekšplānā ir pietiekami 
plašs laukums, kurā tiek izspēlētas vairākas ainas. 



3

(Skatuve ir tumsā. Ārā dzirdama pamatīga lietusgāze.
Mūzika: skan ELEONORAS tēma.
Milzīgs, izgaismots reklāmas laukums ar uzrakstu:
„Sensācija! Izcilā itāļu dīva, pasaulslavenā aktrise ELEONORA Dūze un 
viņas atjaunotā trupa vienā vienīgā izrādē „Kamēliju dāma“! Šīs 
sezonas nozīmīgākais notikums teātra dzīvē!“
Afiša ir pārsvītrota ar lielu uzrakstu „Biļetes pārdotas!“
Dzirdams, kā aizcērtas durvis, tālumā dzirdamas balsis.)

Ienāk  Vīrietis  (Gids).  Viņš  ir  ģērbies  parastā  mūsdienu  apģērbā  –  
piemēram, zilos džinsos un T-kreklā. Pie T-krekla ir piesprausta zīmīte ar 
viņa vārdu.

Vīrietis (Gids, vēršoties pie publikas):Vai jūs mani dzirdat? Lieliski. Un 
tā  –  mēs  tuvojamies  mūsu  ekskursijas  pa  Pitsburgas  vēsturisko  daļu 
noslēgumam. Te, kur mēs ar jums tagad stāvam, kādreiz senā pagātnē 
atradās teātris „Sīrijas mošeja”. Visslavenākie aizgājušā laikmeta aktieri 
uzskatīja  par  godu  uzstāties  uz  tā  skatuves.  Vai  kāds  atceras  Sāru 
Bernāru? Un tomēr – šo leģendāro francūzieti nedēvēja citādi, kā vienīgi 
par „Dievišķo Sāru”. Viņa uzstājās uz „Sīrijas” skatuves vairākas reizes. 
Tāpat kā viņas galvenā sāncense – itāļu dīva Eleonora Dūze. Šodienas 
skatītājam šie vārdi daudz neizsaka, bet kādreiz tās bija vispazīstamākās 
sievietes  pasaulē.  Pirmā  lieluma zvaigznes.  Katra  ar  savu  trupu  viņas 
izbraukāja  visu  pasauli.  Viņas  pelnīja  un  zaudēja  miljonus.  Bernāra 
spēlēja franču valodā, Dūze – itāļu. Un tas nevienam netraucēja – publika 
viņas dievināja. Un vēl viņas bija šausmīgas konkurentes. (Pauze, gids it  
kā  klausās  jautājumu.)  Nē,  es  nedomāju,  ka  viņu  ceļi  kaut  kur  ir 
krustojušies.  Nu,  varbūt  kādu  reizi,  kaut  kur  nejauši.  Bet  es  neesmu 
pārliecināts. Jebkurā gadījumā, ir precīzi zināms, ka Dūzes pēdējā izrāde 
notika „Sīrijā” 1924. gadā. Viņa apmetās tuvējā viesnīcā, atnāca uz teātri 
pāris  stundas  pirms priekškara  atvēršanas.  Viņai  vispār  patika  nākt  uz 
teātri  agri,  lai  iejustos  tajā  svētlaimīgajā  stāvoklī,  kas  viņai  būs 
nepieciešams uz skatuves. Bet tajā nelaimīgajā dienā teātrī nebija neviena 
cilvēka.  Un  neviens  nevarēja  viņu  ielaist.  Viņa  izmirka  ledainā  lietū, 
saķēra  plaušu  karsoni  un  nomira.  Viņas  nāve  it  kā  pielika  punktu 
laikmetam,  kurā  lielas  aktrises,  ilūzijas  radītājas  atradās  augstāk  par 
realitāti,  augstāk par pašu dzīvi.  (Pauze.) Vēl kādi jautājumi?  (Pauze.) 
Tādā gadījumā paldies visiem. Ceru, ka jums patiks Pitsburga.
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Aptumsums.  Mūzika.  Lēni  izgaismojas  grimētava  senatnīgā  teātrī.  
Eleonora  Dūze  sēž  krēslā.  Tālākā  skatuves  daļa  ir  nokrauta  ar 
specifiskām  teātra  grabažām  –  dažādiem  rekvizītiem,  statņiem  ar 
kostīmiem,  noplukušiem  čemodāniem,  vecu,  putekļainu  afišu  grēdu,  
nespodrām šampanieša glāzēm, sakaltušu, gandrīz pārakmeņojušos rožu 
pušķiem un citiem niekiem. Visus izrādes laikā nepieciešamos rekvizītus  
aktrises ņem no šīs gružu kaudzes. Vienā skatuves pusē ir grima galdiņš,  
otrā – ērts krēsls.

Eleonora joprojām ir skaista sieviete, viņas kustības ir cienīgas, un viņas  
augums izstaro fascinējošu personību arī tad, kad viņa klusē. Eleonora ir  
tērpusies  20. gadsimta 20. gadu ielas drēbēs – garā,  melnā mētelī  un  
cimdos.

Grimētavā ienāk Vīrietis (Teātra darbinieks) ar paplāti, uz kuras atrodas 
maza tējkanniņa, tasīte un kristāla vāze ar baltām rozēm. Vīrietis noliek  
paplāti  uz  maza galdiņa. (Viņš  ir  strādājis  teātrī  visu  savu  mūžu,  un  
viņam ir bijusi darīšana ar temperamentīgām dīvām. Viņš ir uzmanīgs,  
teju vai pakalpīgs, taču viņa pienākums ir nodrošināt, lai izrāde notiktu.  
Eleonora viņu ir iebiedējusi, viņš izturas ar bijību, taču sāk izjust bažas,  
kad zvaigzne sāk apdraudēt izrādes norisi.)

Vīrietis (Teātra darbinieks): Ir palikusi stunda, senjora Dūze. Stunda.

Eleonora: Es šodien nespēlēšu.

Vīrietis: Senjora? Kas noticis?

Eleonora: Man ir drudzis. (Pieskaras sejai.) Es visa degu.

Vīrietis: Ja iedzersit karstu tēju, jums kļūs labāk.

Eleonora: Es negribu nomirt Pitsburgā.

Vīrietis: Vēlaties, mēs izsauksim ārstu?

Eleonora: Nē! Nekādu ārstu! Nekādu slimnīcu!

Vīrietis: Protams, senjora.

Eleonora: Apsoliet man.



5

Vīrietis: Es apsolu.

Eleonora: Kur ir rozes? Manā ģērbtuvē vienmēr ir jābūt baltām rozēm!

Vīrietis: Protams, senjora!

Vīrietis pieskrien pie galda un paceļ vāzi, lai parādītu rozes Eleonorai.

Eleonora: Atnesiet tās šurp.

Vīrietis atnes Eleonorai rozes. Viņa tās uzmanīgi pēta.

Eleonora: Cik žēl...

Vīrietis: Senjora? Vai jums tās nepatīk?

Eleonora: Viss ir nepareizi.

Vīrietis: Bet  jūs  taču  visu  laiku  prasījāt  atnest  uz  jūsu  grimētavu 
baltas rozes.

Eleonora: Kas ar tām notiks?

Vīrietis: Rīt no rīta es tās izmetīšu laukā.

Eleonora: Cik žēl.

Vīrietis: Tās nenodzīvos līdz rītam. Un no rīta nevienam vairs nebūs 
vajadzīgas.

Ilga pauze.

Eleonora: Atceliet izrādi.

Vīrietis: Senjora!

Eleonora: Es vairāk nespēju.

Vīrietis: Bet, senjora, mums ir izpārdota zāle.

Eleonora: Tas nav nekas labs. Es nevaru.
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Vīrietis: Vai jums ir auksti? Atnest jums apmetni?

Eleonora: Nē, te ir kaut kas... Kaut kas šodien ir mainījies... Es šovakar 
nevaru spēlēt.

Vīrietis: Kā es to paskaidrošu publikai?

Eleonora: Dūze nesniedz paskaidrojumus.

Vīrietis: Četri  tūkstoši  cilvēku jau  ir  ieplānojuši  savu vakaru.  Viņi 
brauc šurp no visas valsts,  lai jūs redzētu. No Čikāgas.  Sentlūisas. No 
Losandželosas.

Eleonora: Tam nav nekādas nozīmes.

Vīrietis: ...tikai, lai ieraudzītu jūs. Mūsu laikmeta izcilāko aktrisi.

(Eleonora noraidoši paceļ roku.)

Vīrietis: Visu laiku izcilāko aktrisi, tā teikt. Tas ir liels notikums viņu 
dzīvē. Jūs nedrīkstat sagādāt viņiem vilšanos.

Eleonora: Es drīkstu sagādāt vilšanos, kam vien es vēlos.

Ilga pauze.

Eleonora: Tas būtu viss.

Vīrietis: Jā, senjora.

Eleonora pēta savu seju spogulī.

Eleonora: Haoss, tukšums un nogurums.

Vīrietis: Senjora...

Eleonora: Te ir ledains aukstums. Ieslēdziet apkuri.

Vīrietis: Jā, senjora.

(Vīrietis notupstas pie gāzes krāsniņas, aizdedzina to un vēro, kā parādās 
liesmiņas. Eleonora izstiepj rokas, lai tās sasildītu, tad piepeši aizsedz 
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muti ar kabatlakatiņu un sausi klepo. Viņa apsēžas uz zviļņa un apķer 
plecus ar rokām.)

Eleonora: Tāpat bija toreiz Ankonā. Tikpat... auksti.

Vīrietis: Nemāku teikt, senjora.

Eleonora: Kad tas viss beigsies?

Vīrietis: Deviņpadsmitajā  mēs  dodamies  uz  Ņujorku.  Otrajā  jūs 
spēlējat Madridē. Pēc tam Neapole...

Eleonora: Pēc tam vēl kaut kur.

Vīrietis: Jā, senjora.

Eleonora: Viss bija tieši tāpat, kad es biju maza meitenīte.

Vīrietis: Kas, senjora?

Eleonora: Kustība. Mūžīga kustība. No vienas pilsētas uz otru.

Vīrietis: Jā, jūs stāstījāt.

Eleonora: Un tagad es esmu palikusi viena aukstā teātrī. Pilsētā, kuru 
es nepazīstu. Man apkārt ir sveši cilvēki.

(Pauze. Pēc brīža Eleonora paceļ galvu, it kā būtu ko izdzirdējusi.)

Eleonora: Vai te kāds ir?

(Eleonora uzmanīgi klausās, pieceļas kājās.)

Eleonora: Kas tur ir?

(Kaut kur tālumā dzirdami līksmi sievietes smiekli.
Eleonora iziet gaitenī un ieklausās, nekas nav dzirdams. Viņa grib 

atgriezties ģērbtuvē, taču atkal atskan smiekli, šoreiz tuvāk un 
skaļāk.)

Eleonora: Kas…
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Vīrietis: Senjora, vai kas noticis?

Eleonora: Es dzirdēju kādu smejamies. Sievieti.

(Vēlreiz atskan smiekli – jautri  un bērnišķīgi.)

Eleonora: Atkal! Jūs dzirdat?

Vīrietis: Ko, senjora?

Eleonora: Tur ir kāda sieviete. Es dzirdu, kā viņa smejas.

Vīrietis: Te neviena vairāk nav.

Eleonora: Ir gan! Es taču viņu dzirdu!

Vīrietis: Varbūt tas ir vējš aizkaros – troses čīkst. Zināt, vecos teātros 
mēdz…

Eleonora: Lai  nu  ko,  bet  teātrus  es  zinu!  (Pauze.)  Kur  es  esmu 
dzirdējusi šos smieklus?

(Mūzika – Sāras tēma, valsis. Skatuves kreisajā pusē parādās Sāra 
Bernāra. Skatuve ir iekārtota „Kamēliju dāmas” izrādei. Dekorācijas 

attēlo elegantu buduāru ar zvilni, rakstāmgaldu un krēslu, kamīnu. 
Dekorācijas ir acīmredzami mākslīgas – izgatavotas no apgleznota 

kartona. Fonā redzamais logs ar skatu uz dārzu ir uzgleznots uz auduma. 
Dažādi rekvizīti – grāmatas ādas vākos, lugas eksemplārs, sarkana roze,  
ievīstīta kabatlakatiņā, avīžu žūksnis. Kaut kādā ziņā Eleonoras ģērbtuve 

un „Kamēliju dāmas” skatuve ir izvietotas spoguļattēlā.

Sārai mugurā ir moderns 19. gadsimta 90. gadu kostīms un garš,  
elegants ceļojuma apmetnis. Viņa palūkojas visapkārt un ar cienīgu žestu 

novelk apmetni, ko noklāj pār zvilni. Viņas iznāciens uz skatuves ir 
efektīgs, demonstratīvi teatrāls. Viņa pienāk pie skatuves malas, paskatās 

publikā un izstiepj rokas.)

Sāra: Paldies! Paldies!

(Iedegas prožektori pie SĀRAS kājām. Atskan publikas balsis, kas sveic 
aktrisi, pamazām kļūstot aizvien skaļākas. Sāra piespiež rokas pie sirds.)
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Sāra:  Paldies jums. Es esmu tik laimīga būt atkal šeit, pie jums.

(Prožektoru gaisma pārslīd publikai. Aplausi un izsaucieni  
turpinās.)

Sāra:  Paldies.

(Sāra palūkojas apkārt – ar pieaugošu interesi, it kā kaut ko meklētu.  
Pāriet pāri skatuvei, mēģinot noorientēties nepazīstamā telpā.)

Sāra: Jā. Es šeit jau esmu bijusi. 1893.gadā. Vai 1897-ā.

Eleonora: Sāra?!

Sāra: Tā bija mana otrā atvadu tūre pa Ameriku.

Eleonora: Ko viņa te dara?!

Sāra: Un viņi vēl vēlas, lai es atgrieztos. Cik mīļi!

Eleonora: Vai jūs viņu redzat?

Vīrietis: Ko, senjora?

Eleonora: Viņu. Sāru Bernāru.

(Prožektoru gaismas izdziest. Sāra lēnām pagriežas un pamana 
Eleonoru, skatās uz viņu – iztraucēta, samulsusi un nepavisam ne 

iepriecināta.)

Sāra: Eleonora!

Vīrietis: Neko nesaprotu.

Eleonora: Nu, lūk taču! Lūk! Stāv labajā pusē. Sāra Bernāra.

Vīrietis: Mēs esam divatā, senjora. Vairāk neviena nav. Varbūt tā ir 
gaismu spēle.

Eleonora (satraukumā): Šķiet, es jūku prātā. Viņa te nevar būt!

Sāra: Protams, ka es te esmu. Es taču zinu.
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Eleonora: Tas viss no drudža. Man ir halucinācijas.

Vīrietis (samulsis, satraucies): Senjora?

Eleonora: Es acīmredzot neesmu savā ādā.

Sāra: Es zinu, kā tu tagad jūties. Es pati arī reizēm neesmu savā 
ādā. Un pat ļoti bieži – manā ķermenī it kā dzīvo kāds svešs cilvēks.

Sāra pasniedzas, lai pieskartos baltajām rozēm uz grima galdiņa.

Eleonora: Neuzdrošinies pieskarties manām lietām. Ej prom! Lai 
kas tu arī nebūtu!

(Eleonora iet pretī Sārai un māj ar rokām, kā cenšoties aizdzīt  
nepaklausīgu kaķi.)

Eleonora: Ej prom! Prom!

Sāra atrauj roku.

Sāra: Man parasti ģērbtuvē bija sarkanas rozes.

Eleonora: Esmu par to dzirdējusi. Bet tās bija mākslīgas.

Sāra: Nu un?

Eleonora: Nedzīvas!

Sāra: Kas  par  to?  Šīs  tāpat  rīt  izmetīs  ārā.  Es  dodu priekšroku 
mākslīgiem  ziediem.  Tie  ir  mūžīgi.  (Pauze.) Mums  ir  jāatzīmē  mūsu 
samierināšanās  diena.  (Vīrietim.) Nu,  jaunais  cilvēk,  aizskrien  pēc 
pudeles šampanieša!

Vīrietim nav nekādas reakcijas uz Sāras pavēli.

Eleonora: Izbeidz! Tūlīt pat!

Sāra (Vīrietim): Nu, ko stāvam? Mums ar Dūzi nav atlicis nemaz tik 
daudz laika.
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Eleonora: Es jūs lūdzu tūlīt pat atstāt manu teātri!

Vīrietis vilcinoties iziet. Viņu šī scēna ir acīmredzami samulsinājusi.

Sāra: Ko tas nozīmē – „manu teātri”?

Eleonora: Tev nav tiesības šeit atrasties.

Sāra: Atļaujiet pajautāt, kāpēc?

Eleonora: Tevis jau sen nav starp dzīvajiem.

Sāra: Kas par murgiem.

Eleonora: Tu nomiri pirms gada.

Sāra: Es kaut kā neatceros.

Eleonora: Tevi taču apraka zemē.

(Sāra apsēžas pie grima galdiņa un uzmanīgi pēta sevi spogulī.)

Sāra: Ā,  nu,  jā,  es  kaut  ko  atceros.  Manās  mājās.  Ļoti  daudz 
cilvēku. Interesanti, vai viņi vismaz pārklāja manu zārku ar ceriņiem, kā 
es lūdzu testamentā? Es ceru, ka viņi man sarīkoja krāšņas bēres?

Eleonora: Man nebija  ne laika, ne vēlēšanās iet uz tavām bērēm.

Sāra: Viktoram Igo bija pieticīgākas, vai ne? Es nez kāpēc esmu 
par to pārliecināta.

Eleonora: Tu man esi līdz kaklam!

Sāra negribīgi pieceļas no grima galdiņa.

Sāra: Mans dēls bija man līdzās līdz pašām beigām. Man bija dēls. Vai tu 
to zināji? (Pauze.) Paklausies, vai par mani šeit vēl atceras?

Eleonora: Kāpēc tu esi atnākusi?

Sāra (pēc garas pauzes, kuras laikā Sāra pārdomā): Es  nezinu.  Tu 
man liki.
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(Ienāk Vīrietis.)

Vīrietis: Vai pavēlēsit sagatavot mašīnu, lai nogādātu jūs atpakaļ uz 
viesnīcu?

Eleonora: Kāpēc man būtu jābrauc uz viesnīcu?

Vīrietis: Senjora… Jūs likāt atcelt uzstāšanos.

Eleonora: Es neko tādu neesmu teikusi. Protams, ka es šovakar spēlēšu. 
Tagad ejiet. Man ir jāsagatavojas.

Vīrietis: Kā teiksit, senjora.

(Vīrietis izbrīnīts aiziet, klusām aizverot durvis. Eleonora apsēžas 
pie grima galdiņa un sāk ķemmēt matus.)

Eleonora (nervozi): Man laiks gatavoties.

Sāra: Jā, protams. Kas tev šodien ir?

Eleonora: Margarita.

Sāra: „Kamēliju  dāma”.  Kas  gan  šodien  varētu  būt  vēl 
atbilstošāks?

Eleonora: Man nepieciešams klusums.

Sāra: Jā, es arī pirms izrādes teicu tieši to pašu.

Ilga pauze.

Sāra: Parunā ar mani, dārgā. 

Eleonora: Mums nebija, par ko runāt, kad tu biji dzīva. Un tagad vēl jo 
mazāk.

Sāra: Bet, manuprāt, mums varētu sanākt interesanta saruna!

Eleonora: Šis ir mans teātris! Šis ir mans laiks! Bet tavs laiks ir pagājis.
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Sāra: Domāju, ka tev ir taisnība. 

Eleonora: Protams, ka man ir taisnība!

Sāra: Šodien tu esi pasaules pirmā aktrise. Un tagad tev vairs nav 
konkurentes. Tas droši vien ir liels atvieglojums.

Eleonora: Man nekad nav bijis konkurentes, Sāra. Un, ja arī bija, tad tā 
noteikti nebiji tu.

Sāra: Muļķīgi, ļoti muļķīgi, Eleonora. Es biju sava laika diženākā 
traģiskā aktrise. Varbūt visu laiku labākā.

Eleonora: Tas, ko tu darīji, bija samāksloti.

Sāra: Bet tāds taču ir teātra uzdevums, vai ne?

Eleonora: Es izveidoju jaunu teātri. Patiesu teātri.

Sāra: Tā runā.

Eleonora: Godīgu, nesamākslotu teātri.

Sāra: Paklausies, Eleonora, tu mani pārsteidz. Galu galā, teātris ir 
tikai izlikšanās. Ilūzija.

Eleonora: Tikai ne manā gadījumā.  Jā, tu taisīji „dižu” teātri. Bet  tu 
vienmēr aizmirsi par to, ka uz skatuves ir jāiziet vienkāršai sievietei. Īstai 
sievietei.

Sāra: Tava  visveiksmīgākā  loma  bija  Eleonora  Dūze.  Dziļu 
ciešanu pārņemta augstās mākslas priesteriene, kura nicina naudu un kuru 
pilnīgi neinteresē slava. Jā, tā bija visai pārliecinoša spēle. Un brīžiem pat 
spīdoša. Bet melīga no sākuma līdz beigām.

Eleonora: Kāpēc man jātērē savs laiks sarunām ar tevi, ja tevis vispār 
nav?!

Sāra: Eleonora, tev šovakar ir slikts garastāvoklis.

Eleonora: Manā  ģērbtuvē  ir  beigta  sieviete,  kura  ar  mani  sarunājas! 
Nav nekāds brīnums, ka man ir slikts garastāvoklis!
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Sāra: Man nebija tuvs tas teātris, kuru tu pārstāvēji, Eleonora, bet 
es vismaz vienmēr biju izvēlīga savos mīlas sakaros.

Eleonora: Bet es neesmu gulējusi ar visu Eiropu!

Sāra: Es sargāju savu mākslu, vienīgo nodarbošanos, kas man bija 
iespējama. Bet tu savas melanholijas un izmisuma izvirdumus liekulīgi 
dēvēji par mīlestību un vēl turklāt izvilki tos uz skatuves. Un bez tam tev 
vienmēr bija atbaidoša gaume attiecībā uz vīriešiem.

Eleonora: Kā tu uzdrošinies! Tu kritizē mani par maniem vīriešiem! Kā 
pēdējā tirgus bāba! (Pauze.) Es pieprasu atvainošanos.

Sāra: Man nav par ko atvainoties.

Eleonora: Vai tu vairs neatceries, kas mums atgadījās Parīzē?

Sāra: Vai tiešām mēs ar tevi strīdēsimies šādā sadzīves līmenī? Es 
diez vai atminēšos visus sīkumus.

Eleonora: Es tev nekad nepiedošu to, ko tu man toreiz nodarīji.

Sāra: Nu, iespējams, ka es tiešām toreiz nebiju... atturīga. Bet tu 
mani izprovocēji.

Eleonora: Bet tu mani nodevi!

Sāra: Ak  Kungs,  par  ko  tu  runā!  Tas  bija  tik  sen!  Mēs  bijām 
jaunas, gan tu, gan es... gan tas vīrietis... tavs draugs... dzejnieks...

Eleonora: Es atnācu pie tevis pēc atbalsta. Es tevi dievināju.

Sāra: Nevajag  liekuļot!  Tu  atnāci  pie  manis  ar  nepanesamu, 
degošu vēlēšanos ieņemt manu mūsu laika visdižākās aktrises vietu!

Eleonora: Bet tu mēģināji mani likvidēt.

Sāra: Jā, mēs nepareizi iesākām, Eleonora. Viss varēja būt citādāk.

Eleonora: Kas varēja būt citādāk?
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Sāra: Mēs varējām būt draudzenes.

Eleonora: Mēs  nepazīstam viena  otru.  Mēs  neko  nezinām viena  par 
otru.

Sāra: Kāpēc tu tā saki? Par mani avīzēs rakstīja katru dienu. Tu 
noteikti aizgūtnēm tās lasīji. Visi lasīja.

Eleonora: Es  nelasīju.  Tie  bija  tukši  meli.  Safabricētas  ziņas,  ko 
izdomājuši tavi roklaižas. Un par mani tu neko nezini. Pilnīgi neko.

Sāra: Es zinu vairāk, nekā tu spēj iedomāties.

Eleonora: Turklāt  tu  mani  publiski  nomelnoji.  Tu  kritizēji  manu 
aktiermākslu, manu stilu, pat manu izskatu.

Sāra: Nekā personiska. Un tu darīji to pašu. Tu izmantoji ikvienu 
iespēju pateikt kaut ko riebīgu. Tas mani sāpināja. Es vēlētos, kaut tas 
būtu bijis citādi. 

Eleonora: Mēs nekad nebūtu kļuvušas draudzenes.

Sāra: Tu maldies. Kad mēs satikāmies Parīzē, es nodomāju: lūk, 
beidzot  ir  sieviete,  kuru  es  varu  saprast.  Un  beidzot  manā  lokā  ir 
parādījies vismaz kāds, kurš var saprast mani. Tikai tie, kuri visu dzīvi 
atdevuši  vingrinājumiem  izlikšanās  mākslā,  spēj  pa  īstam  viens  otru 
saprast. Mani ielenca mīļākie, pielūdzēji, draugi, kuri nekad līdz galam 
nesaprata,  kas es esmu patiesībā. Viņi man glaimoja un meklēja manu 
sabiedrību,  lepojās  tikt  pamanīti  kopā  ar  mani,  taču  viņiem nebija  ne 
jausmas, kas Sāra Bernāra ir patiesībā. Kā viņi varēja zināt, ko nozīmē 
tikt pielūgtai?

(Sāra iepleš rokas, kā pieņemdama publikas aplausus)

Sāra: Miljonu mīlēta, es biju vientuļa. Tikai tas, kurš ir piedzīvojis 
šādu mīlestību, spēj mani saprast. (Ilga pauze.) Mums jāparunā.

Eleonora: Tas neko nemainīs.

Sāra: Mums ir daudz kopīga. Vairāk, nekā tu domā.
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Eleonora: Mēs  abas  spēlējām,  lai  dzīvotu.  Mēs  bijām  nomades, 
klejotājas, ceļinieces. Tā ir visa mūsu līdzība.

Sāra: Eleonora, kā mēs nonācām līdz tādai dzīvei? Mēs esam divas 
sievietes, kuras pārāk labi māk izlikties par cilvēkiem. Proti, par tiem, kas 
mēs patiesībā neesam. Mums ir dīvains eksistences veids, vai ne? Tu tā 
nedomā?

Eleonora: Es piedzimu aktieru ģimenē. Mums bija jāspēlē, lai būtu, ko 
ēst. Tev taču bija izvēle.

Sāra: Nē. Es nedomāju, ka bija. Es vienmēr esmu tēlojusi. Katru 
dienu,  katru  stundu.  Izņemot  miega  stundas.  Man  bija  jāizliekas. 
Jāizliekas, ka esmu skaista, jāizliekas, ka esmu iemīlējusies, jāizliekas, ka 
mirstu. Man bija jāizliekas, lai dzīvotu. 

Eleonora: Savukārt  man  nebija  laika  jaukiem  meliem.  No  savas 
bērnības  es  atceros  tikai  to,  ka  mūžīgi  biju  izsalkusi  un  drebēju  no 
aukstuma. Klejoju no vienas pilsēteles uz otru, turoties mātei pie svārku 
stērbeles. Tēvs gāja līdzās, vedot aiz pavadas ēzelīti. Ēzelītis vilka ratus, 
kuros bija mūsu kostīmi un rekvizīti.

Sāra: Es  nepazinu  savu  tēvu.  Viņš  pazuda  uzreiz  pēc  manas 
piedzimšanas.  Droši  vien  tāpēc,  ka  mana  parādīšanās  viņam  izsauca 
diskomforta  sajūtu.  Es pat  nezinu,  kas viņš  bija.  Varbūt  grāfs.  Varbūt 
ierēdnis.  Bet  varbūt  Havras  matrozis.  Es  nedomāju,  ka  mamā vispār 
atcerējās kaut vienu no savu daudzo bērnu tēvu vārdiem. Viņa vispār bija 
apbrīnojami bezrūpīga.

Eleonora: Tu nepazini savu tēvu?! Tas droši vien ir šausmīgi.

Sāra: Nē,  nepavisam.  Man  bija  māsas.  Manas  tantes.  Un  mana 
dārgā mamā. Jebkurā gadījumā mamma ir vissvarīgākais cilvēks ikvienas 
sievietes dzīvē. Vai ne? (Pauze.) Eleonora?

Eleonora: Kad  man  bija  trīspadsmit  gadi,  mēs  bijām  viesizrādēs 
Ankonā.  Ceļā  mamma  saaukstējās.  Taču  mēs  nevarējām  visu  laiku 
atrasties viņai līdzās. Mums bija jābrauc tālāk un jāstrādā. Tēvs apsolīja 
atgriezties pie viņas.

Vīrietis (Eleonoras tēvs): Kad tev paliks labāk, mēs atbrauksim tev 
pakaļ.
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Eleonora: Un  mēs  vilkāmies  uz  nākamo  pilsētu.  Pēc  tam  uz 
nākamo. Mēs atstājām viņu vienu pašu nomirt, starp svešiem cilvēkiem.

Sāra: Neviens nedrīkst nomirt viens pats.

Eleonora: Pēc pāris nedēļām – bija tāds pats vakars kā tagad. Es jau 
gatavojos iet prom, kad teātra darbinieks atnesa telegrammu.

Vīrietis (Teātra darbinieks): Anželika  Dūze  nomira  šorīt  4.30.  Viņa 
tika apglabāta pēc kristīgajām paražām kopējā kapā.

Sāra: Šausmīgi...

Eleonora: Tas izklausījās tā, it kā kaut kas gaisā būtu uzsprādzis. Un 
uzreiz klusums, pilnīgs tukšums.

Sāra: Es  pat  nevaru  iedomāties,  ko  es  darītu,  ja  mamā būtu 
nomirusi, kad man bija tik maz gadu, kā toreiz tev. Es droši vien būtu 
vienkārši apjukusi, nezinātu, ko iesākt.

Eleonora: Grūti iedomāties tevi tajā vecumā.

Sāra: Es  biju  ļoti  savāds  bērns.  Visi  man  to  teica.  Nemierīgs, 
slimīgs. Daudzas dienas es pavadīju gultā tumšā istabā. Ārsts man tā arī 
teica: „Bērniņ, tu nenodzīvosi pat līdz divdesmit gadiem.”

Eleonora: Viņš to teica tev pašai?

Sāra: Un ne vienu reizi vien, it kā starp citu. Tā, it kā runātu par 
laiku vai modernu cepures fasonu.

Eleonora: Šausmīgi.

Sāra: Protams, mamā bija brīnišķīga sieviete... kaut arī viņa vairāk 
mīlēja  manu  jaunāko  māsu  Džīnu...  Džīna  patiešām  bija  apbrīnojami 
skaista. Taču, kad es reiz sāku klepot asinis,  mamā sāka rūpēties arī par 
mani. Es biju pārņemta ar nāves priekšnojautu, ar kuru pie manis atnāca 
viņas mīlestība un rūpes.

Eleonora: Mamma neļāva nāvei tevi atņemt.
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Sāra: Nē, viņai tas bija vienalga. Pat tad, kad es gāju pastaigāties 
uz Parīzes morgu.

Eleonora: Kam tad tas tev bija vajadzīgs?

Sāra: Tur  es  jutos  kā  mājās.  Kopā  ar  anonīmiem  bezvārda 
ķermeņiem – nepieprasītiem,  aizmirstiem.  Vismaz tā  man toreiz  likās. 
Tagad  man  jau  ir  grūti  pateikt,  kā  bija  patiesībā  un  ko  es  pati  esmu 
izdomājusi.

Eleonora: Varbūt arī nav nekādas starpības.

Sāra: Varbūt arī nav. Bet leģenda par zārku, ko stāsta par mani, ir 
patiesa.  Par  to  gan  es  esmu  stingri  pārliecināta.  Es  pierunāju  mamā 
nopirkt  man  zārku.  Un  viņa  atrada  man  skaistu  mūža  mājiņu  no 
sarkankoka, izklātu ar baltu atlasu. Un es tajā gulēju, lai būtu gatava savai 
pēdējai  guļas  vietai.  Dažreiz  es  pat  savā  zārciņā  pieņēmu  draugus. 
Uzjautrinoši un efektīgi, vai ne?

Eleonora: Nu, tas jau ir par daudz.

Sāra: Pasaulē nav tādu lietu, kuru būtu par daudz. Nekad nemēdz 
būt par daudz. Ļaudis vairs nedomā par gaumi, par eleganci, vai tad tu to 
neesi pamanījusi? Un viņi arī bezgaumīgi nomirst.

Eleonora: Sāra, nav tādas lietas kā gaumīga nomiršana.

Sāra  (momentā pārmiesojoties Margaritā Gotjē no „Kamēliju dāmas”,  
Viņa kā nopļauta sabrūk krēslā. Vienā rokā tur kabatlakatiņu, ko piespiež  
pie pieres.): „Kādreiz atcerieties mani, labi? Armān, dod man savu roku. 
Es tev galvoju, ka mirt nav grūti. Es vairs nejūtu ciešanas. Manī it kā ir 
atgriezusies dzīve...” (Pauze.) Lūk! Nu, kā, satriecoši, vai ne?

Eleonora: Lai kas tas arī būtu, tā nebija nāve. Tā bija nāves imitācija.

Sāra: Kas tad tur nebija labi?

Eleonora: Nekas.

Sāra: Par mani teica, ka es uz skatuves mirstu, lai varētu mīlēt, un 
mīlu, lai varētu mirt.
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Eleonora: Es redzēju,  kā tu šo lomu spēlēji  Turīnā pirms četrdesmit 
gadiem. Un tas uz mani atstāja iespaidu. 

Sāra: Dabiski.

Eleonora: Taču  žesti  tev  ir  tieši  tie  paši.  Vai  tu  vienmēr  šajā  vietā 
ieklepojies tieši divas reizes?

Sāra: Bet kāpēc vajag pilnveidot pilnību?

Eleonora: Vai  tu  nekad  neesi  vēlējusies  izmēģināt  citus  izteiksmes 
līdzekļus?  Man  nepatīk  atkārtot  pašai  sevi.  Es  mainu  izrādes  detaļas 
atkarībā no tā, kā es šodien jūtos, un pielāgojoties iespaidiem, ko esmu 
ieguvusi dienas laikā.

Sāra: Nevajag neko mainīt. Publika var to nesaprast.

Eleonora: Tāpat,  kā  nav  vienota  paņēmiena  mīlestībā,  tā  arī  nav 
vienota  paņēmiena,  kā  veidot  mākslu.  (Pauze.) Paklausies,  vai  tiešām 
tava māte nopirka tev zārku?

Sāra: Viņa bija samierinājusies ar to, ka es miršu jauna. Vēlāk, kad 
vairs  nebija  jābaidās  no  nāves,  mana  slimība  viņu  sāka  uztraukt  vēl 
vairāk.  (Kā  māte.) Sāra,  mana  dārgā,  kas  ar  tevi  noticis?  Tev  ir  tik 
apskaidrota seja. Tu esi sākusi pieņemties svarā, bālums ir pazudis. Tev 
tagad ir  nepaklausīgi  mati.  Mums ir  jābūt  reālistēm.  Tev nav nekādas 
perspektīvas. (Kā pati.) Viņa bija izmisumā. (Kā māte.) Ja tu nevari būt 
pievilcīga, tev jāmācās izlikties tā, it kā tu patiesībā būtu pievilcīga. (Kā 
pati.) Savas pirmās aktierspēles stundas es saņēmu mamā salonā. Tur es 
mācījos būt neatvairāma, mācījos izsaukt smieklus vai asaras pēc pirmā 
pieprasījuma. Likt cilvēkiem mani mīlēt.  (Kā māte.) Sāra, mana dārgā, 
parunā ar mūsu viesi. Izklaidē viņu.

Turot rokā šampanieša glāzi, Vīrietis (Apmeklētājs) nopēta Sāru no 
galvas līdz kājām, atzinīgi mājot ar galvu.

Sāra (koķeti, acīmredzami flirtējot): Cher, monsier.

Vīrietis (Apmeklētājs): Mademoiselle.

Sāra (kā māte): Liec  viņam  domāt,  ka  viņš  ir  lielisks.  (Kā  jauniņā 
Sāra.)  Monsier.  (Smejas tā,  it  kā būtu izdzirdējusi  asprātību.  Pēc tam 
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runā  kā  māte.)  Un smaidi,  smaidi.  Apmāni.  (Kā  pati.) Vissvarīgākās 
spēles stundas es ieguvu tur – tālā bērnībā.

Eleonora: Ticu. Es zinu, ka spēlēt nozīmē ciest.

Sāra: Kāpēc tad tā?!

Eleonora: Es  debitēju  četru  gadu  vecumā.  Kozete  „Nožēlojamajos”. 
Pirms iznākšanas uz skatuves viens no aktieriem man iesita ar siksnu pa 
kājām, lai piespiestu mani raudāt. Es burtiski izvēlos uz skatuves, un no 
griezīgajām sāpēm no manām acīm šķīda asaras.

Sāra: Tev uzdeva vissvarīgāko aktiermeistarības mājas darbu – kā 
efektīgi uznākt uz skatuves.

Eleonora: Nu,  mums  nebija  tik  lielu  ambīciju.  Mēs  bijām  tikai 
nožēlojams teātrītis, kas pieradis uzstāties lauku gadatirgos tirgus dienās 
vai uz nospļaudītām provinces skatuvēm. Pirms katras izrādes man bija 
jāiet cauri publikai un jālūdz nauda.

(Eleonora kā jauna meitene pienāk pie skatuves malas un, piemīlīgi 
smaidīdama, tur izstieptās rokās cepuri.)

Eleonora: Lūdzu.  Kungs.  Tikai  dažus  feniņus.  Dažus  feniņus  par 
piedzīvojumu  un  romantikas  piepildītu  vakaru.  Tikai  feniņu.  Paldies 
jums, kungs. Paldies. Par vienu feniņu jūs aizmirsīsit visas savas rūpes. 
Par vienu feniņu mēs apsolām jums mīlestības un sapņu vakaru.

(Eleonora pārtop par jaunu meitenīti – aktrisi, bet Sāra un Vīrietis – par 
viņas trupas aktieriem. Viņi nostājas ar seju pret publiku tieši rampas 
priekšā. Nākamā epizode tiek spēlēta nedabiski piepaceltā  un mazliet 

mehāniskā stilā. Nav nevienas dzīvas intonācijas.)

Vīrietis (spēlē Tēva lomu): Mana dārgā meita, šausmīgas ziņas!

Eleonora, kura spēlē Meitas lomu, satriekta atlec atpakaļ.

Sāra (spēlē Mātes lomu):  Banka izputējusi!

Eleonora (spēlē Meitas lomu):  Banka?

Sāra: Tavs tēvs zaudējis visus ieguldījumus!
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Vīrietis: Mēs esam izputināti!

(Tēvs un Māte spiež viens otru apkampienos, viņiem ir sērīgas sejas 
izteiksmes.)

Eleonora: Izputināti?!

Sāra un Vīrietis (kopā): Izputināti!

Vīrietis: Mums nāksies pārdot māju.

Sāra:  Un arī vīna dārzu. Dārzu, kurā tev tik ļoti patika spēlēties, 
kad biji maziņa.

Eleonora:  Tikai ne dārzu! Vai tiešām neko nevar darīt?

Vīrietis: Nav nekādu cerību.

Sāra: Marčello, maiznieks.

Eleonora: Ak!  Tas  nelietis?  Tas  pretīgais,  resnais  večuks  ar  pliko 
pauri?

Sāra: Viņš ir mūsu vienīgā iespēja.

Eleonora: Un ko viņš?

Sāra: Viņš lūdz tavu roku.

Eleonora: Bet es taču mīlu savu skaisto, jauno Rudolfo, zemnieka dēlu.

Vīrietis: Marčello ir bagāts.  Ja tu viņu apprecēsi,  mēs ar tavu māti 
savu atlikušo mūžu varēsim dzīvot pārticībā.

Eleonora: Protams,  mīļais  tēvs.  Sūtiet  pakaļ  Marčello  un  nozīmējiet 
kāzu dienu.

Vīrietis: Tu esi laba meita.

Sāra (noglauda meitai galvu, viņu mierinot): Aizmirsti Rudolfo.
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Eleonora (saliek rokas sev uz sirds): Es  nekad  nespēšu  aizmirst  savu 
mīļoto, jauno Rudolfo. Savu patieso, savu vienīgo mīlestību.

(Gaisma lēnām dziest, tad atkal parādās, lai apgaismotu Eleonoras 
grimētavu.)

Sāra: Kādas šausmas, Eleonora.

Eleonora: Es zinu. Bet to vēlējās mūsu publika. Visas šīs smieklīgās 
kartona kaislības bija visai pieprasītas.

Sāra: Tā ir taisnība. Cilvēkiem patīk vienkārši stāsti. Tajā nav 
nekā nosodāma. 

Eleonora: Tās bija pasakas.

Sāra: Es dievinu pasakas.

Eleonora:  Šie stāsti ir domāti vienīgi bērniem. Tajos nebija nekā no 
reālās dzīves.

Sāra: Nevajag  būt  tik  kategoriskai.  Mana  māte  mēģināja  mani 
izprecināt atbaidošam baņķierim no Antverpenes.

Eleonora: Tik un tā tās bija labās pasakas. Tām vienmēr bija laimīgas 
beigas. Reālajā dzīvē nemēdz būt brīnumainu prinču, un pēdējā cēliena 
pašās beigās mūs efektīgi neizglābj mīlestība.

Sāra: Mani  izglāba.  Bet  ne  jau  princis.  (Pauze.) Kādu  vakaru 
mamma mani aizveda uz teātri.

(Sāra apsēžas mazas, naivas meitenītes pozā. Rokas ir saliktas uz 
ceļiem, acis plati ieplestas. Pastāvīgi mainās gaisma – it kā tā nāktu 
no tālienes, no teātra skatuves. Dzirdams publikas troksnis, diezgan 

dzīvas, taču pieklusinātas sarunas.)

Sāra: Kad  pacēlās  priekškars,  man  likās,  ka  esmu  zaudējusi 
samaņu. Es jau zināju – tai  pirmajā savas tikšanās brīdī ar teātri,  -  ka 
mana dzīve vairs nekad nebūs tāda, kā līdz šim. Skatuve kļuva par manu 
templi. Prospekts ar uzkrāsotajiem mākoņiem kļuva par manām debesīm. 
Pa maniem vaigiem ritēja milzīgas asaras. Tajā mirklī es nolēmu kļūt par 
diženu aktrisi.
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Eleonora: Sāra, mums patiesībā ir daudz vairāk kopīga, nekā pirmajā 
acu uzmetienā šķiet.

Sāra: Pašā  sākumā  nebija  vienkārši.  Mamā man  pateica,  ka  es 
esmu  briesmīga  aktrise.  (Kā  māte.) Sāra,  manu  bērniņ,  tev  taču  nav 
talanta. Tev taču nekas nesanāks, un galu galā tu kļūsi par apgrūtinājumu 
savai mātei un māsām. (Kā pati.) Bet es nepadevos. Es ņēmu stundas pie 
pašiem slavenākajiem sava laika skolotājiem. Viņu vidū bija mesjē Elī, 
nopūderēts  un  sacirtots  kā  novecojošs  frants,  greznā  žabo.  Mēs 
mācījāmies staigāt.

Vīrietis (Mesjē Elī): Cienīgi. Satraukti. Uzsvērti. Ātrā solī. Gurdi, kā 
pusdzīva. Un bez runāšanas! Viss uz āru. Viss ekspresijā. Galviņa augstu 
pacelta. Diženums. Žests.

Sāra: Vēl mēs soļojām svinīgi kā kamieļu karavāna. Proti, mums 
vajadzēja ar aizsietām acīm instinktīvi taustīt ceļu. Mēs mācījāmies sēdēt. 
Sēdēt demonstratīvi.

Vīrietis: Muguriņa taisna, nāsis ieplestas, rokas nesaliektas.

Sāra: Sēdēt garlaikoti.

Vīrietis: Galva karājas, rokas kūļājas.

Sāra: Sēdēt ironiski.

Vīrietis: Ķermenis  atgāzts  atpakaļ.  Mute  sašķiebta.  Par  daudz! 
Paceliet  uz augšu lūpu kaktiņu.  Nē,  ne šo,  otru!  To,  kas pavērsts  pret 
skatuves dibenplānu. Acīs smējīgums. Tikko manāmi paraustiet  plecus. 
Ne tik ļoti nemanāmi! Neaizmirstiet, ka jūsu kustībām ir jābūt pietiekami 
pamanāmām, lai tās varētu saskatīt arī trešajā balkonā. Koķetāk. Koķetāk. 
Ļoti labi, jaunkundz. Ja vien jūs veltīsit tam pienācīgu uzmanību, jums ir 
visas iespējas dienās kļūt par izcilu sēdētāju.  Rīt  mēs apgūsim mākslu 
pareizi noģībt.

Eleonora: Vai tu vispār apjēdz, cik muļķīgi tas izskatās? 

Sāra: Protams. Es paņēmu visu, ko viņi man mācīja,  un novedu 
līdz mirdzumam, līdz pilnībai.
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Eleonora: Konservatorija tevi iznīcināja.

Sāra: Konservatorija iedeva man atslēgas uz brīvību.

Vīrietis (attēlo pielūdzēju pūli): Pie  Parīzes  teātra  debesīm  ir 
iemirdzējusies  jauna  zvaigzne  –  Sāra  Bernāras  jaunkundze.  Viņa  ir 
iekarojusi miljonu sirdis. Viņa ir pati kaislība. Nevainība un grēks, kas 
apvienoti  vienā  krāšņā  ķermenī.  Viņa  iemieso  visas  sieviešu  dabas 
noslēpumu. Viņa izraisa svētas šausmas producentos un režisoros.

(Turot rokā manuskriptu, Sāra pieceļas. Ieņem nepārvaramu moku pozu.  
Skatās apkārt ar pieaugoša niknuma sajūtu.)

Sāra: Esiet  tik  laipns,  atvainojiet  mani!  Vai  es  tiešām  nebūtu 
pelnījusi gaismas staru tajā vietā, kur es stāvu?

Vīrietis (Režisors) ar žestu norāda uz Eleonoru, kura spēlē jaunas, 
nevainīgas aktrises lomu, viņai ir plati ieplestas acis.

Vīrietis (Režisors): Tagad  mums  ir  jānovirza  mēness  gaisma  uz 
jūsu partneri.

Sāra: Bet,  atvainojiet,  ja  jūs  novirzīsit  gaismu uz mani,  tas  būs 
daudz efektīgāk.

Vīrietis (mierīgs un izlēmīgs): Šajā  ainā  mums būs  tikai  viens  mēness 
gaismas stars, un tas jānovirza uz viņu.

Sāra (ar pieaugošu nepacietību): Mēness  gaismai  vienmēr  ir  jābūt 
novirzītai uz mani.

(Sāra nokāpj no skatuves, iet pie režisora un saka viņam galējā niknuma 
pakāpē.)

Sāra: Es nevienam neļaušu atņemt man manu mēnesi. Jūs dzirdat?

Vīrietis: Es esmu režisors, un man būs mēness tajā vietā, kur es gribu.

Sāra: Ja jūs man atņemat mēnesi, es pametu izrādi.

Vīrietis: Es  neiziešu  uz  kompromisu  ar  savu  māksliniecisko 
redzējumu  tāpēc,  lai  apmierinātu  jūsu  bērnišķīgo  ego.  Mana 
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mākslinieciskā  gaume  nez  kāpēc  man  saka,  ka  šajā  ainā  mēnesim  ir 
jāapgaismo (efektīgi norāda uz Eleonoru) viņa.

Sāra: Sekundīti. Lugā ir rakstīts: „Mēness apspīdēta un bāla, viņa 
iznāk priekšplānā. Viņas dvēseli pārpilda jūtas.” Un tā, es esmu iznākusi. 
Es esmu bāla. Es esmu jūtu pārņemta. Es gribu savu mēnesi!

Eleonora (jaunās aktrises lomā): Bet neviens taču jums to neatņem!

Sāra: Neviens.

Eleonora: Es esmu dzirdējusi šo stāstu. Šķiet, ka visas manas paaudzes 
jaunās aktrises ir dzirdējušas šo stāstu.

Sāra: Es neesmu pārliecināta,  ka tas  ir  patiess.  Iespējams,  es  to 
izdomāju. Bet tevī tomēr kaut kas bija. Kaut kas absolūti apburošs. Es 
tevi  redzēju  Parīzē.  Un  tu  spēlēji  tā,  kā  es  vēl  nekad  dzīvē  nebiju 
redzējusi. Kad tu pirmoreiz sajuti savas spējas?

Eleonora: Kad  man  bija  četrpadsmit.  (Gara  pauze,  kuras  laikā 
Eleonora sakārto atmiņas.  Viņa runā ļoti  lēni.)  Mēs spēlējām Veronā. 
Aktrise,  kas spēlēja Džuljetas lomu, negaidīti  pameta trupu.  Tēvs man 
lika iemācīties viņas lomu. Es būšu Džuljeta. Mēs toreiz spēlējām senā 
romiešu laikmeta amfiteātrī. Bija silts vakars pēc karstas vasaras dienas. 
Es stāvēju kulisēs un gaidīju savu iznācienu, un pēkšņi ar mani kaut kas 
notika... kaut kas, ko es vēl līdz šim nevaru izskaidrot.

„Nē, nezvēri! Kaut tu mans prieks un laime,
Bet mani neielīksmos solījums:
Par ātru, negaidītu, pēkšņu tas,
Kā zibens liesma izzūd, pirms vēl mēs
To pieminam. Ar labu nakti, draugs!
Mums mīlas pumpurs vēsmā vasarīgā
Līdz rītam izplauks ziedā brīnišķīgā.
Ar labu nakti! Saldais miegs lai nes
Tev mieru, kādu krūtīs jūtu es!”

Es esmu Džuljeta.  Viņas gars ir  pilnībā pārņēmis mani.  Viņas vārdus, 
pirms es tos izrunāju, it kā apskalo manas karstās asinis. 

„Nāc, nakts! Nāc, Romeo, tu diena naktī!
Nakts spārnos dusēsi tu baltāks vēl
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Par jauno sniegu kraukļa mugurā.”

Es dzīvoju! Manai dvēselei maigi pieskaras Dievs. Es jūtu Viņa svētību. 
Es  pārmiesojos.  Es  saprotu,  ka  spēlēt  nozīmē  kaut  ko  vairāk,  nekā 
vienkārši attēlot dzīvi. Un es zinu – tagad jau pavisam droši, - ka visu 
savu dzīvi veltīšu... šiem meklējumiem... Viņa svētības meklējumiem.

Sāra: Nu... Atradi?

Eleonora: Dažreiz tas notiek. Ne pārāk bieži. Bet, kad es to atrodu, viss 
nostājas savās vietās. Un kad izrāde risinās pareizi, manu dvēseli pārņem 
spēle, to pārpilda šis svētais neprāts, bez kura nav teātra.

Sāra: Es arī to jūtu. Bet es par to necīnos. Es savā darbā meklēju 
diženumu, kaislību un skaistumu.

Eleonora: Skaistums  parasti  atrodas  kaut  kur  pusceļā  uz  patiesību. 
Tieši  tāpēc  es  dodu priekšroku neuzkrītošiem, vienkāršiem kostīmiem, 
nelietoju grimu un uz skatuves nelieku rotaslietas. 

Sāra: Cilvēkiem patīk  uztraukties  un  pieskarties  brīnumainajam. 
Tieši tāpēc viņi iet uz teātri. Publikai patīk tas, ko es daru.

Eleonora: Es zinu. Es sajutu šo mīlestību Turīnā, kad pirmoreiz redzēju 
tavu spēli. Man bija divdesmit četri gadi, bet es visu lieliski atceros, it kā 
tas būtu noticis vakar.

Sāra: Par to es nešaubos.

Eleonora: Ļaudis  nedēļām ilgi  tikai  par  to  vien  runāja,  kā  par  tavu 
ierašanos. Un kad tu beidzot atbrauci, dzelzceļa stacijā sapulcējās milzīgs 
pūlis, lai tevi sagaidītu.

Sāra: Vai tad tu mani pirmoreiz ieraudzīji?

Eleonora: Nē,  es  negāju  uz  staciju.  Bet  man  stāstīja  par  tavu 
atbraukšanu. Es zināju, kā tu izskatījies un kā biji ģērbusies, ko tu runāji. 
Man  stāstīja  par  to,  kā  tu  parādījies  sava  personiskā  vagona  durvīs, 
pielūdzēju, mīļāko un mājdzīvnieku ielenkta. Spēlēja orķestris.  Pilsētas 
valde tevi sagaidīja ar vainagiem un ziedu vītnēm un teica runas.

Vīrietis (Pilsētas galva) pasniedz Sārai sarkanu rožu pušķi.
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Sāra: Kā es neciešu šīs runas!

Eleonora: To varēja redzēt. Man stāstīja, ka pilsētas mēra uzrunas laikā 
tu esot gandrīz paģībusi. Tu palūdzi aizvest tevi uz tavu karieti. Vienā 
rokā tu turēji ziedus, otrā – mazu lauvēnu.

Sāra: Tā bija Skarpija.

Eleonora: Studenti  atsēja  zirgus  un  paši  iejūdzās  karietē.  Viņi  tevi 
aizvilka līdz pat viesnīcai, dziedot dziesmas par savu mīlu pret tevi.

Sāra: Es  atceros  šīs  viesizrādes.  Romā  man  pat  bija  intīmas 
vakariņas ar karali Umberto Pirmo. Viņš mani cienāja ar „Kliko atraitni” 
un austerēm. Bet pēc tam uzdāvināja briljanta piespraudi.

Eleonora: Tava trupa ievācās teātrī, kurā es toreiz spēlēju.

Sāra: Tiesa, vēlāk es pamanīju, ka briljanti nav īpaši labi.

Eleonora: Tev piešķīra manu ģērbtuvi.

Sāra: Vai  arī  tas  bija  Alfonso,  Spānijas  princis,  kurš  man 
uzdāvināja to piespraudi?

Eleonora: Pirmoreiz es tevi ieraudzīju, kad tu spēlēji Margaritu. Kad tu 
uznāci  uz  skatuves,  man  likās,  ka  es  redzu  plēsīgu  zvēru.  Kad  tu 
sarunājies ar Armānu otrā cēliena beigās, es visa drebēju.

Sāra: „Mani  ir  nogurdinājusi  šī  dzīve,  kuru  es  dzīvoju,  un  es 
sapņoju par citu. Jo mūsu dzīvē, kas pārpilna uzdzīves, mūsu prāts, mūsu 
lepnums,  mūsu  jūtas  ir  dzīvas,  bet  mūsu  sirds  cieš  mokas  un,  nekur 
nerodot  atbalstu,  plosās  neremdināmā  grūtsirdībā.  Mēs  izliekamies 
laimīgas,  un tad mēs esam iekāres objekti.  Patiesībā mums ir  mīļākie, 
kuri ļaujas izputināties ne jau mūsu dēļ, kā viņi apgalvo, bet gan dēļ pašu 
godkāres; būdamas pēdējās viņu acīs, mēs esam pirmās viņu patmīlībā. 
Kas viņiem daļas par to, ko mēs darām? Lai tikai viņus redzētu mūsu 
mājās un vizinoties mūsu ekipāžās. Brīžiem es ilgojos – neuzdrošinoties 
nevienam to uzticēt  –  ilgojos satikt  cilvēku,  kurš  būtu pietiekami labi 
audzināts, lai nepieprasītu man atskaitīties ne par ko, kuram pietiktu ar to, 
ko  es  jūtu  pret  viņu.  Līdz  šim  brīdim  neviens  nekad  nav  mani  ne 
aizsargājis,  ne mierinājis – mana dvēsele alkst pēc kā cita,  un, lūk, es 
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satiku tevi, jaunu, dedzīgu, laimīgu. Vienā mirklī es, neprātīgā, visu savu 
nākotni  redzēju tavā  mīlestībā.  Es sapņoju  par  laukiem, par  mieru;  es 
atcerējos savu bērnību – ikvienam taču ir bijusi bērnība – lai arī kas ar 
mums vēlāk būtu noticis, bet tas bija tikai sapnis.”

Eleonora: Es nācu uz tevi skatīties katru vakaru. Reiz pirmajā cēlienā 
kāds skatuves strādnieks nonesa no skatuves rekvizītu un nejauši pārplēsa 
prospektu. Caurumu varēja redzēt pat no galerijas.

Sāra: Man taču bija jāstrādā ar pilnīgiem idiotiem!

Eleonora: Un tad,  kad  tu  gāji  nost  no  skatuves,  tu  iebāzi  roku  šajā 
caurumā, efektīgi, ar dzīvniecisku tvērienu izrāvi gabalu no prospekta un 
nesi sev priekšā kā karogu.

Sāra: Vissvarīgākais  teātrī  ir  skaisti  uznākt  uz skatuves.  Bet  vēl 
svarīgāk – no tās efektīgi noiet.

Eleonora: Šajā brīdī teātris gandrīz uzsprāga. Publika tevi dievināja.

Sāra: Bet tu, Eleonora? Tu dievināji?

Eleonora: Tu mani atbrīvoji. Es ieraudzīju sievieti, kura ar savu darbu, 
ar savu gribasspēku ir uzvarējusi vīriešu pasauli. Es sapratu, ka tagad arī 
es  varu bēgt  no tās  dzīves,  kuru tobrīd dzīvoju.  Es varu būt  brīva no 
repertuāra,  ko  es  spēlēju.  Es  varu  būt  brīva  no  briesmīgajām, 
satrunējušajām teātra tradīcijām. Brīva no vīriešiem, kuri man saka, kas 
man jādara. Brīva no laulības un mātes pienākumu važām. Man ir tiesības 
domāt tāpat, kā vīrietim vīriešu pasaulē. Tagad es turēju savu dzīvi savās 
rokās.

Sāra: Tu esi pareizi sapratusi manu spēli. Es spēlēju tieši to.

Eleonora: Tā nedēļa Turīnā pārvērta manu dzīvi. Es nolēmu būt tāda, 
kā tu.  Man bija jākļūst  par  izcilu aktrisi.  Bet  man tas ir  jāizdara savā 
veidā. (Pārvēršas par Margaritu Gotjē.) „Mani ir nogurdinājusi šī dzīve, 
kuru  es  dzīvoju,  un  es  sapņoju  par  citu.  Jo  mūsu  dzīvē,  kas  pārpilna 
uzdzīves, mūsu prāts, mūsu lepnums, mūsu jūtas ir dzīvas, bet mūsu sirds 
cieš mokas un, nekur nerodot atbalstu, plosās neremdināmā grūtsirdībā. 
Mēs  izliekamies  laimīgas,  un  tad  mēs  esam  iekāres  objekti.  Patiesībā 
mums ir mīļākie, kuri ļaujas izputināties ne jau mūsu dēļ, kā viņi apgalvo, 
bet gan dēļ pašu godkāres; būdamas pēdējās viņu acīs, mēs esam pirmās 
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viņu patmīlībā. Kas viņiem daļas par to, ko mēs darām? Lai tikai viņus 
redzētu mūsu mājās un vizinoties mūsu ekipāžās.  Brīžiem es ilgojos – 
neuzdrošinoties  nevienam to uzticēt  – ilgojos satikt  cilvēku,  kurš  būtu 
pietiekami  labi  audzināts,  lai  nepieprasītu  man  atskaitīties  ne  par  ko, 
kuram pietiktu ar to, ko es jūtu pret viņu. Līdz šim brīdim neviens nekad 
nav mani ne aizsargājis, ne mierinājis – mana dvēsele alkst pēc kā cita, 
un, lūk, es satiku tevi, jaunu, dedzīgu, laimīgu. Vienā mirklī es, neprātīgā, 
visu  savu nākotni  redzēju tavā  mīlestībā.  Es sapņoju  par  laukiem, par 
mieru; es atcerējos savu bērnību – ikvienam taču ir bijusi bērnība – lai arī 
kas ar mums vēlāk būtu noticis, bet tas bija tikai sapnis.”

Vīrietis (Kritiķis): Eiropas teātris mainās.

Eleonora: Mana slava aizēnos debess jumu.

Vīrietis: Pavisam nesen teātrī parādījās jauns vārds.

Eleonora: Tagad būs tikai viens vārds: Eleonora Dūze.

Vīrietis: Bet tagad ir parādījies vēl viens.

Eleonora: Par viņu runā tāpat, kā agrāk runāja par Dievišķo Sāru. Ar 
pielūgsmi.

Vīrietis: Tā ir jauna itāļu aktrise.

Sāra: Ir tikai viena Sāra.

Eleonora: Pats par sevi saprotams.

Vīrietis: Un vēl.

Eleonora: Un vēl.

Sāra: Runāja vēl par kaut kādu itāļu aktrisi.

Vīrietis: La  Diva.  Eleonora  Dūze.  Skaista,  jauna  itāliete.  Viņa  ir 
izdomājusi  pilnīgi  jaunu  spēles  stilu.  Par  viņu  saka,  ka  viņa  spēj 
aizdedzināt Tibru.

Sāra: Nekad par tādu neesmu dzirdējusi.
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Vīrietis: Eleonora Dūze. Aktrise, kura ir uzdrošinājusies spēlēt jauno 
dramaturgu lugās.

Sāra: Neizglītota lauku meiča. Zemniece.

Eleonora: Viņi sāk mūs salīdzināt.

Sāra: Pie debesīm ir tikai viens mēness, un tā gaisma apspīd mani.

Vīrietis: Sāras  Bernāras  un  Eleonoras  Dūzes  sāncensība  šodien  ir 
kļuvusi par galveno Eiropas skatuves tēmu.

Eleonora: Es spēlēju Vīnē.

Sāra: Sanktpēterburgā.

Eleonora: Berlīnē.

Sāra: Riodežaneiro.

Eleonora: Romā.

Sāra un Eleonora: Londonā!

Sāra: Kā šovakar izskatās zāle?

Vīrietis (Sāras asistents): Izpārdota, kundze. Gandrīz pilnībā.

Sāra: Gandrīz? Ko nozīmē "gandrīz"?

Vīrietis: Ir dažas brīvas vietas.

Sāra: Es to nevaru pieļaut!

Vīrietis: Jā, kundze.

Sāra: Es  nevaru  atļauties  šajās  viesizrādēs  zaudēt  naudu.  Esmu 
tajās ieguldījusi visu, kas man bija.

Vīrietis: Jā, protams.
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Sāra: Ievietojiet sludinājumu, ka palikušas tikai dažas sēdvietas. Šī 
ir mana pēdējā uzstāšanās Londonā.

Vīrietis: Jā, kundze.

Sāra: Kas vēl šovakar uzstājas?

Vīrietis: Nekas nozīmīgs.

Sāra: Kas?

Vīrietis: Eleonora Dūze. Koventgārdenā.

Sāra: Eleonora Dūze? Tā itāļu iesācēja?

Vīrietis: Jā, kundze.

Sāra: Es to nepieļaušu. Vai sapratāt?

Vīrietis: Jā, kundze.

Sāra: Šī sieviete man pinas pa kājām, lai kur es arī dotos. Vai nu 
viņa ir tikko aizbraukusi no pilsētas, kurā es ierodos, vai arī viņas afišas 
tiek  izlīmētas  brīdī,  kad  es  dodos  prom.  Tu!  (norāda  uz  Vīrieti) Dod 
manīt saviem draugiem no preses aprindām, ka Velsas princim ir romāns 
ar Dievišķo Sāru.

Vīrietis: Vai Velsas princis neapvainosies?

Sāra: Protams, nē. Viņš jutīsies glaimots.

(Pauze.)

Sāra: Visur mani uzņēma ar sajūsmu.

Eleonora: Man visur bija grandiozs triumfs.

Sāra: Māksla nav sporta sacensības.

Eleonora: Par mani rakstīja pats Džordžs Bernards Šovs.

Sāra: Riebeklis!
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Vīrietis (Džordžs Bernards Šovs): Bernāras  kundze  ir  skaista  un 
neiespējama. Viņas izrādes ir mākslinieciskas un gudras. Kad viņa spēlē, 
gaiss ir piesūcies ar ģenialitāti. Piesūcies līdz tādai pakāpei, ka to vairs 
nav iespējams izturēt bez labsirdīga smīna.

Sāra: Pretīgais snobs!

Vīrietis: Kad viņas varones iznāk uz skatuves,  šis  viņas žilbinošais 
skaistums,  viņas  spēle  mums  liekas  bērnišķīgi  egoistiska.  Viņa 
nepārmiesojas savā personāžā, viņa to pilnībā pakļauj sev.

Sāra: Nu, tu taču saproti. Ko gan citu var sagaidīt no veģetārieša?

Vīrietis: Taču to nekādi nevar teikt par senjoru Dūzi. Viņa spēlē bez 
grima,  visvienkāršākajā  kleitā.  Un  tomēr  jūs  tik  un  tā  viņu  uzmanīgi 
vērojat, un, ja vien esat uz to spējīgi, jūs viņu vairāk jūtat, nekā redzat. 
Viņā nav nekā ārišķīga. Tikai iekšēja darbība. Viņa pieskaras pašai sirdij. 
Kad viņa spēlē, skatītājiem no satraukuma dreb lūpas.

Sāra: Garīgais punduris!

Vīrietis (Ņujorkas avīzes žurnālists, enerģisks, lecīgs un uzmācīgs, runā 
ar ņujorkiešu akcentu. Sārai): Bernāras kundze, kā jūs uzņēma publika 
jūsu atvadu turnejā?

Sāra: Lieliski.  Jūsu  apbrīnojamajā  zemē  mani  visur  apsveica, 
stāvot kājās.

Vīrietis (Eleonorai): Senjora Dūze, kādi ir jūsu iespaidi par Ņujorku?

Eleonora: Es nesniedzu intervijas.

Vīrietis (Sārai): Vai jūs uzskatāt, ka mūsu auditorija ir mazāk prasīga, 
nekā Eiropā?

Sāra: Nu... kāpēc... jūsos arī... nav maz... entuziasma.

Vīrietis (Eleonorai): Senjora,  vai  jūs  esat  ieplānojusi  apmeklēt 
slaveno Niagāras ūdenskritumu?

Eleonora: Kāpēc jūs man visu laiku uzdodat idiotiskus jautājumus?
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Vīrietis (Eleonorai): Mūsu publika vēlētos jūs iepazīt tuvāk.

Eleonora: Ja viņi vēlas mani iepazīt, lai nāk uz teātri. Tur ir visa mana 
būtība.

Vīrietis (Eleonorai): Vai  tā  ir  taisnība,  ka  jūs  esat  itāļu  dzejnieka 
Gabriēles D’Anuncio mīļākā?

Eleonora: Jums nav nekādu tiesību jaukties manā privātajā dzīvē!

Vīrietis (Sārai): Sāras kundze, ko jūs domājat par mūsu mežonīgajiem 
rietumiem?

Sāra: Es dievinu jūsu kovbojus.

Vīrietis (Eleonorai): Kāds  ir  jūsu  viedoklis  par  franču aktrisi  Sāru 
Bernāru?

Eleonora: Kāpēc jums ir jāzina, ko es par viņu domāju?

Vīrietis (Eleonorai): Publiku  ir  aizrāvusi  divu  teātra  dīvu 
konkurence.

Eleonora: Publikai būtu labāk, ja tā domātu par ko citu.

Vīrietis (Sārai): Kāds ir jūsu viedoklis par itāļu aktrisi Eleonoru Dūzi?

Sāra: Par  ko?  Jums  noteikti  jāatnāk  apskatīties,  kā  es  spēlēju 
Hamletu. Tā ir galvenā sezonas sensācija.

(Hamleta lomā)

Ak, kāds zems vergs un nelietis es esmu!
Vai tas nav brīnums, ka šis aktieris,
Tik iedomādamies, tik sapņodams
Par ciešanām, tā iedvest savām jūtām
Var kaislību, ka, viņai darbojoties,
Bāl viņa sejs, ir vaibstos izmisums,
Top slapja acs, balss aizraujas un kustiens
Katrs paklausīgs ir viņa iedomai?
Un viss – par it neko! Par Hekabi!
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Kas viņam Hekabe vai viņa tam,
Ka raud par viņu? Ko viņš darītu,
Ja ierosme tam būtu kaislībai
Kā manējā?

(Eleonorai)

Nu, kā tev patīk?

Eleonora (meklē vārdus): Lieliski.  Bet  kāpēc  tev  nepamēģināt 
spēlēt mūsdienu lugās? Nu, piemēram, Ibsena lugās.

Sāra: Es nesaprotu, ko tu tajās atrodi.

Eleonora: Ibsens raksta par ikdienas dzīves drāmu. Un viņš sarunājas 
ar katra dvēseli.

(Gaismas stars tumsā izceļ Eleonoras figūru.)

Eleonora (Alvinga kundze no Ibsena lugas „Spoki”): „Mani  vajā 
spoki. Tie man rādās visur, manā acu priekšā visu laiku ir mirušo gari. 
Bet es gandrīz esmu gatava noticēt, ka arī mēs paši esam tādi gari. Mūsos 
spokojas ne tikai tas, ko mēs esam mantojuši no tēva un mātes, bet arī 
visādi veci,  savu laiku nodzīvojuši uzskati,  ticējumi un tamlīdzīgi. Tas 
viss vairs mūsos nav dzīvs, bet mūsos tomēr vēl pastāv tik cieši, ka no tā 
nevar atbrīvoties. Visa zeme mudž no tādiem spokiem; to droši vien ir tik 
daudz, kā smilšu jūrmalā. Bet mums, nožēlojamajiem gļēvuļiem, ir tik 
ļoti bail no gaismas!”

Gaisma uz skatuves atjaunojas.

Sāra: Interesanti. Bet es baidos, ka mani skatītāji to nepieņems.

Eleonora: Vai tev nekad nav gribējies nospēlēt parastu sievieti?

Sāra: Ak Dievs, kāpēc lai es to darītu? Es gribu spēlēt mītus – 
varones, kuras ir lielākas nekā parastie cilvēki. Lielākas, nozīmīgākas 
nekā šī mūsu dzīve.

Eleonora: Bet es gribu spēlēt parastas sievietes, kurām piemīt neparasts 
heroisms.
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Sāra: Ak, tad to  viņi  domā,  kad saka,  ka es  esmu pēdējā  izcilā 
deviņpadsmitā gadsimta aktrise, bet tu – pirmā izcilā divdesmitā gadsimta 
aktrise!  Un,  tici  man,  es  dodu  priekšroku  savam  gadsimtam,  nevis 
tavējam.

Eleonora: Tas nav atkarīgs tikai no laika, kurā mēs spēlējam. Tas ir 
atkarīgs no darba, ko mēs darām. Kad es spēlēju labā lugā, es kļūstu par 
daļu kaut kam, kas ir nozīmīgāks par mani, – kaut kam tādam, kas atklāj 
manas  sirds  noslēpumus.  Un  mani  bagātina  šī  apziņa.  Tas  ir  mans 
patvērums un mans mierinājums.

Sāra: Mana dārgā, tās ir tikai lugas.

Eleonora: Nē! Tas ir kas vairāk, nekā lugas! Es svēti ticu tam, ka teātris 
var izglābt mūsu dvēseles.

Sāra: Vai tu tiešām nopietni domā, ka glāb kādam dvēseles?

Eleonora: Dažreiz jā. Ne tik bieži, kā man to gribētos. Bez tam, es vadu 
lielu trupu un man bieži ir jāiziet uz kompromisu lugu izvēlē. Es esmu 
spiesta spēlēt  tajās lugās, kuras izvēlas publika, – un parasti  tā izvēlas 
kaut ko viduvēju un banālu. Katru reizi, kad man ir tajās jāspēlē, manī 
kaut kas nomirst.

Sāra: Atrodi labākas lugas.

Eleonora: Meklēt  labas  drāmas  kļūst  arvien  grūtāk  un  grūtāk.  Gan 
publika, gan dramaturgi uz skatuves vēlas redzēt jaunus cilvēkus. Bet es 
novecoju. Es jūtu, kā man zūd spēki. Es jūtos izmocīta.

Sāra: Rīkojies tā, kā es. Izliecies jauna. Priekš tam jau ir izdomātas 
parūkas, grims un lieliskā skatuves gaisma.

Eleonora: Tie visi ir triki. Taču pat tad, kad es spēlēju labā lugā, pat 
tad, kad es redzu, ka mana izrāde norit pareizi, man ar to nekad nepietiek. 
Es  vienmēr  gribu  vēl  kaut  ko.  Es  nekad  nevaru  gūt  pilnīgu 
apmierinājumu. Manu garu nomāc viss: vilcienu kavēšanās, uzgaidāmās 
telpas, viesnīcas, teātri. Cilvēki, kurus es nepazīstu un kuri pieprasa manu 
uzmanību,  bet  man  gar  viņiem  nav  nekādas  daļas.  Es  vienmēr  esmu 
jutusies  kā  lamatās.  Reiz  man  Kairā  bija  brīvdiena,  un  es  aizgāju 
pastaigāties hedīvu [vice-sultāna] dārzos.
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Vīrietis (Pavadonis Ēģiptē): Tikai,  lūdzu,  kundze,  neejiet  viena 
labirintā. Jūs apmaldīsities.

Eleonora: Labirintā es pavadīju visu dienu, aizmirsusi par visu pasaulē, 
iegrimusi tikai savās domās. Saule meta garas ēnas, piepildot labirintu ar 
savādu  violetu  mirdzumu.  Es  biju  viena,  viena  bezgalīgās  biezi 
sakuplojušu  krūmāju galerijās.  Kādā brīdī  mani  pārņēma bailes,  un es 
sāku kliegt. Taču veltīgi. Meklējot izeju, es skrēju no vienas zaļās alejas 
uz otru. Nebija dzirdama ne skaņa. Nevienas balss. Nekā. Pār mani slīga 
milzīgas  debesis,  kurās  šaudījās  bezdelīgas.  Es  biju  nokļuvusi  slazdā. 
Manas rokas bija sadurtas līdz asinīm pret asajiem īvju zariem.

Sāra: Eleonora,  vai  tiešām tu  domā,  ka  ir  iespējams  aizbēgt  no 
dzīves?

Eleonora: Es ceru, ka to ir iespējams izdarīt caur mīlestību. Es esmu 
pārliecināta par to, ka caur mīlestību ir iespējams atrast svētlaimi.

Sāra: Vai tu atradi?

Eleonora: Atradu, taču ne to, ko cerēju.

Sāra: Es arī domāju, ka mīlestība var aizpildīt tukšumu manā sirdī. 
Protams, tas bija ļoti sen. Tas sākās Briselē. Es biju uzaicināta uz masku 
balli.

Eleonora: Kādu  nakti  Venēcijā  es  mēģināju  aizbēgt  no  dzīves  caur 
mīlestību.  Mana  dvēsele  dega  kā  drudzī  –  satraukums  neļāva  man 
aizmigt.

Sāra: Vēlu vakarā es paģību.

(Sāra (viņai ir melns vēdeklis) paklūp un gandrīz pakrīt. Vīrietis (Princis, 
beļģu aristokrātijas pārstāvis,  iedomīgs dīkdienis,  kas nekad mūžā nav 
strādājis) viņu satver.)

Vīrietis (Princis, Sārai): Jaunkundz, vai jums ir nelabi?

Sāra: Es  jums  pateicos,  mesjē.  Man  ir  nepieciešams  nedaudz 
svaiga gaisa. Es nevaru paelpot.
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Eleonora: Es izgāju no sava viesnīcas numura un iesēdos gondolā. Visu 
nakti es bez mērķa vizinājos pa kanāliem.

Sāra: Viņš bija gādīgs, apburošs un velnišķīgi skaists.

Eleonora: Es redzēju laivas, kuras veda uz pilsētu svaigus augļus.

Vīrietis (Princis) no rekvizītu kaudzes pie prospekta izvelk sarkanu rozi  
un pasniedz to Sārai.

Sāra: Viņš man uzdāvināja vienu rozi,  kas bija pati pilnība. Tās 
durstīgais  kāts  bija  tālredzīgi  aptīts  ar  skaistu  zīda  lakatiņu,  uz  kura 
greznojās izšūts kronis.

Vīrietis (Princis de Liņs, Sārai): Atnāciet rīt ar šo rozi uz parku. Es 
jūs atradīšu.

Eleonora: Ar pirmajiem rīta gaismas stariem es izkāpu no gondolas.

Sāra: Nākamajā dienā es noīrēju atvērtu landaueru un aizbraucu 
pavizināties uz parku. Gaiss bija pārpilns agrīnā pavasara smaržu.

Eleonora: Es  ieraudzīju  vīrieti,  kurš  mani  vēroja.  Viņš  bija  ģērbies 
elegantā  romāņu  stila  vakara  uzvalkā.  Viņa  acis  liecināja,  ka  tas  ir 
cilvēks, kurš ar abām kājām stingri stāv uz zemes. Es stāvēju rožainajos 
rītausmas staros, un mani apbūra šis skatiens. 

Vīrietis (D’Anuncio  –  ambiciozs,  egoistisks,  viņu  vilina  slava; 
visgalantākajā veidā paklanās Eleonorai): Bella  donna,  mans  vārds  ir 
Gabriēle. Jūs esat mana rīta zvaigzne.

Eleonora: Uzmanieties.  Vārdi  var  būt  bīstami.  Es  esmu  uzticējusies 
pārāk daudziem vīriešiem savā dzīvē. Un pārāk bieži esmu viņos vīlusies.

Vīrietis: Jūs varat man ticēt. Es esmu mākslinieks.

Eleonora: Absolūtajā rīta  klusumā mēs skatījāmies viens uz otru, un 
mēs jau zinājām visu, ko mums vienam par otru vajadzēja zināt.

Sāra: Pēkšņi man līdzās parādījās kāds jātnieks.
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Vīrietis (Princis, Sārai): Jaunkundz, atļaujiet stādīties priekšā. Mani sauc 
Šarls  Žozefs,  princis  de Liņs.  Es būtu  laimīgs,  ja  jūs  man atļautu jūs 
pavadīt.

Eleonora: Vairākas  stundas  mēs  klejojām  pa  šaurajām  Venēcijas 
ieliņām. Un kaut arī es nemaz nebiju gulējusi, es biju pārpilna dzīvības. 
Manu sirdi pildīja tūkstošiem neizsakāmu sajūtu.

Sāra: Mēs kopā vakariņojām. Un arī nākamajā vakarā. Un vēl. Un 
vēl.

Vīrietis (D’Anuncio, Eleonorai): Mēs  runājām par  visu.  Par  dzeju. 
Par teātri.

Eleonora: Par mīlestību. Par visu, kas ir svarīgs. Mēs apstājāmies uz 
tilta. Pārpilni savu domu. Un savu jūtu. Un mēs nespējām iet tālāk. Mēs 
apsēdāmies uz akmens soliņa mazā dārziņā, tālu no cilvēkiem. Mēs bijām 
pārpilni ar dažādiem vārdiem. Tāpēc mēs nevarējām parunāt.

Sāra: Līdz  tam es  biju  pazinusi  daudzus  vīriešus.  Ļoti  daudzus 
vīriešus. Bet tajā brīdī es iepazinu mīlestību.

Eleonora: Mēs tērējām mūsu dzīves nenovērtējamos mirkļus, lai iegūtu 
to pilnīgo dvēseli, kas beidzot mūs padarīs viengabalainus.

Sāra: Šarls mani piepildīja, uzsūca manu apziņu.

Vīrietis (D’Anuncio, Eleonorai): Mūsu dvēseles ir savienojušās.

Eleonora: Gabriēle bija jaunāks par mani, bet dvēselēm nav vecuma. 
Ar viņu es iepazinu to pašu debesu svētlaimi, kuru līdz tam biju zinājusi 
tikai darbā.

Sāra: No pamošanās brīža līdz pat dienas beigām es domāju tikai 
par viņu. Es neinteresējos ne par ko citu. Un tā bija svētlaime.

Vīrietis (D’Anuncio, Eleonorai): Mums  nerūpēja  nekas  cits,  kā 
mūsu mīlestība.

Eleonora: Mana dzīve piederēja viņam. Viņš tai piešķīra jēgu.

Vīrietis: Mēs kopā radīsim dižu mākslas darbu – tu un es.
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Eleonora: Mēs  pat  noslēdzām  vienošanos.  Mēs  apņēmāmies  sacerēt 
tādu lugu,  kurā  būtu  atklāta  pati  mūsu dzīves  mistērijas  būtība.  Jauns 
teātris jaunai Eiropai. Viņš rakstīs izcilas lugas, un es tajās spēlēšu.

Sāra: Tev vajadzētu iepazīt viņu tuvāk. Ģeniāli vīrieši ir bīstami.

Eleonora: Parasti es ļoti mocījos, kad runāju ar savas trupas aktieriem. 
Viņi sprieda par mākslu kā čigāni vai karnevāla āksti. Bet ar Gabriēli viss 
bija savādāk. Es sapņoju par to, ka savā darbā kopā ar viņu es izaugšu 
līdz  patiesi  izcilām  lietām  –  svētām  lietām  –  līdz  pašai  cilvēciskās 
mistērijas būtībai.

Vīrietis: Tu esi mana iedvesma. Es tev uzrakstīšu lugu.

Eleonora: Tā būs mūsu sadarbības pirmā pieredze.

Vīrietis: Tā būs liela liriska drāma – „Mirusī pilsēta”.

Eleonora: Mēs iekarosim Eiropu.

Vīrietis (Princis, Sārai): Mana  dārgā,  es  nesaprotu,  kāpēc  tu  esi  tā 
pieķērusies šai skatuvei?

Sāra: Tur ir mana dzīve.

Vīrietis: Bet tagad tava dzīve esmu es.

Sāra: Šarls kļuva prasīgs.

Vīrietis: Es nevaru visu savu laiku pavadīt Parīzē. Man ir pienākumi. 
Sāra, atsakies no šīs teātra kņadas. Tev vairāk nevajag spēlēt. Tev esmu 
es.

Sāra: Kad mēs izšķīrāmies, es biju agonijā. Es viņam rakstīju katru 
dienu, divreiz dienā, trīsreiz dienā.  (Sāra apsēžas pie galda un raksta.) 
„Mans visudārgais Šarl, es bez tevis jūku prātā. Es esmu nelaimīga. Man 
vairs nav lepnuma. Es esmu aprimusi. Es padevīgi guļu pie tavām kājām, 
izlūdzoties piedošanu. Tu pat nevari iedomāties tās mokas, ko es ciešu. 
Es kaucu no bēdām savā vientulībā.” Uz īsu, pavisam neilgu mirkli Šarls 
bija kļuvis par visu, pēc kā es tā ilgojos.
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Eleonora: Tā bija tā mīlestība, par kuru es sapņoju.

Sāra: Bet tas nebija ilgi.

Eleonora: Dzīve mūs reizēm piemāna.

Sāra: Tas beidzās tikpat strauji, kā sākās, - augstākās sabiedrības 
ballē. Es vēlējos paziņot Šarlam ko svarīgu. Es atcēlu izrādi „Comedie 
Francaise”  teātrī  un  ekspresī  traucos  uz  Briseli.  (Sāra  paķer  ceļojuma 
apmetni  un sasien  to  ap kaklu.)  Stacijā  es  paņēmu kabrioletu  un  tūlīt 
braucu uz sava mīļotā māju. Kad es iegriezos viņa ielā, viņa pils logos es 
ieraudzīju žilbinošu gaismu. Pie viņa parādes durvīm karietes piebrauca 
cita pēc citas. Sulainis mani pavadīja līdz pieņemamajai istabai. Viņš man 
pavēlēja gaidīt.

Vīrietis (Princis): Mana dārgā Sāra, kāpēc tu esi te?

Sāra: Man vajadzēja tevi redzēt, mans mīļotais.

Vīrietis: Šis nav piemērots brīdis. Man ir viesi.

Sāra: Man tev ir brīnišķīgi jaunumi, dārgais.

Vīrietis: Vai tas nevar pagaidīt?

Sāra: Nē, Šarl. Nevar. Man būs bērns. Es stāvēju zāles vidū. Viņš 
ilgi neteica ne vārda. Es tikai redzēju, ka viņš uzmet skatu pulkstenim virs 
kamīna.

Vīrietis: Un ko man vajadzētu darīt?

Sāra: Kā tu vari tā runāt! Es nesu zem sirds tavu bērnu. Šajā brīdī 
es skaidri dzirdēju, kā tikšķ pulkstenis.

Vīrietis: Man liekas, ka tu sarežģī situāciju.

Sāra: Sievietes nevar sarežģīt tādas lietas.

Vīrietis: Nu, kā to ņem... Bet vispār tā nav mana darīšana.
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Sāra: Mēs mīlējām viens otru. Mēs caurām naktīm varējām gulēt 
viens otra apskāvienos. Un šai brīdī viņš atkal paskatījās pulkstenī.  Es 
sāku raudāt un iekritu dīvānā.

Vīrietis: Izbeidz! Un vēl tādā brīdī!

Sāra: Es ieraudājos vēl skaļāk. Esmu pārliecināta, ka mani dzirdēja 
viesi blakusistabā. Es ļoti ceru, ka viņi mani dzirdēja.

Vīrietis: Sāra, tu bojā man vakaru.

Sāra: Tu esi mana bērna tēvs.

Vīrietis (vīpsnājot): Manu  dārgo  meitenīt,  ja  tu  sēdi  uz  ērkšķu 
kroņa,  tu  nevari  droši  zināt,  kurš  no  ērkšķiem tev  ir  iedūris.  (Princis 
ieliek  Sārai  rokās  naudu.) Še,  ņem. Bet  tagad,  lūdzu,  atvaino,  man ir 
jāatgriežas pie viesiem.

Sāra: Interesanti, par ko tu mani turi?

Vīrietis: Mēs abi lieliski zinām, kas tu patiesībā esi.

Sāra: Man nav vajadzīga tava nauda.  (Sāra iemet naudu Princim 
sejā.) Pienāks brīdis, kad tu rāposi pie manām kājām un lūgsi piedošanu. 
Es uzmetu plecos apmetni un strauji, neatskatoties izskrēju no pils. Tas 
izskatījās tik efektīgi, ka man vēl līdz šim pārskrien trīsas, to atceroties.

Eleonora: Un vai viņš lūdza piedošanu?

Sāra: Pēc dažiem gadiem. Bet tajā brīdī tas mani vairs neuztrauca. 
Es biju mainījusies, lai vairāk nekad nejustu sāpes.

Eleonora: Bet bez mīlestības mēs neesam nekas.

Sāra: Publika  kļuva  par  manu  vienīgo  uzticīgo  mīļāko.  Pirms 
katras  izrādes es  stāvu kulisēs  un klausos,  kā skatītāji  ienāk teātrī,  kā 
čaukst  programmiņas,  klausos  neskaidrajā  murdoņā,  kurā  saplūst  viņu 
balsis. Man patīk skatīties, kā zālē pirms izrādes sākuma dziest gaisma. 
Kā  iestājas  klusums.  Viss  ir  sastindzis,  gaidot  mani.  Šajā  brīdī  es 
šausmīgi satraucos. Un pienāk brīdis, kad man ir jāiziet uz skatuves, un es 
iznāku. (Dzirdami sajūsmināti, ilgstoši aplausi un saucieni „bravo!”) Es 
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pienāku  pie  rampas,  es  pagodinoši  noliecu  galvu,  manas  rokas  ir 
sažņaugtas. Es vēršos pie viņiem – saviem cilvēkiem.

Eleonora: Kā  tu  to  dari?  Tu  vēl  neesi  atvērusi  muti.  Tu  vēl  neesi 
pateikusi ne vārda.

Sāra: Kad izrāde  beidzas,  kad  aizveras  priekškars,  skatītāju  zāli 
pāršalc skaļa aplausu vētra – tā ir mīlestības straume, kas mani sasniedz 
kā  silts  un  glāsmains  vilnis.  (Dzirdami  neprātīgi  aplausi.) Priekškars 
atkal paceļas, un es atgriežos skatuves priekšplānā. Uz mirkli pamirstu, jo 
man jābūt satriektai par tādu uzņemšanu. Tad atkal saņemos un speru soli 
uz  priekšu.  Nedrošs  solis  uz  priekšu  –  it  kā  mani  spēki  būtu  pilnīgi 
izsīkuši. Uzstāšanās laikā es viņiem esmu atdevusi sevi visu. Es tik tikko 
turos uz kājām. Publika ir satraukta. Ja nu pēkšņi viņa pagurumā sabruks? 
Es uzlieku rokas uz sirds un pametu skatienu uz galeriju. Lēnu skatienu. 
Pēc tam uz beletāžu. Pēc tam uz ložām. Pēc tam – kad aplausi jau sāk 
norimt – es izstiepju savas rokas tā, it kā vēlētos viņus visus apskaut. Un 
tad aplausi atkal kļūst vētraini. Nekādas paklanīšanās. Tikai uz priekšu 
izstieptas  rokas.  Atkal  un  atkal  aplausi  mani  apskalo  kā  viļņi.  Nekas 
nevar līdzināties šim brīnumainajam efektam. Un nekas man nevar būt 
tuvāks, kā šie viļņi.

Eleonora: Sāra, bet tam nav nekāda sakara ar mākslu.

Sāra: Tam ir sakars ar teātri.

Eleonora: Aplausi man nekad nav bijuši tik svarīgi.

Sāra (skeptiski): Nu, beidz, Eleonora, kā tu vari tā runāt?!

Eleonora: Nozīme ir tikai manam darbam. Man lielākais prieks ir tad, 
kad es dienā atveru teātra dienesta ieejas durvis, uzkāpju pa kāpnēm un 
redzu aktierus,  kas gaida mani,  lai  sāktu mēģinājumu. Skatuve ir  tikai 
nedaudz apgaismota – drūmās kulises met garas, greizas ēnas. Parters ir 
sērīgi tukšs, tāpat kā ložas. Nav neviena, izņemot mūs, aktierus – mēs 
esam vieni paši, nekādu neaicinātu viesu, nekādu pielūdzēju. Pustumsas 
apslēpti, mēs domājam tikai par mūsu kopīgo darbu. Šādos brīžos man 
rodas sajūta, ka es atkal esmu savas ģimenes lokā. Viss pārējais apkārt ir 
haoss, niecība, ciešanas un sāpes.

Sāra: Un tas ir viss? Vai tad tev nepatīk šī satraukuma pilnā teātra 
gaisotne? Kad sajūsminātā publika ir gatava krist tev pie kājām? Mātes 
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paceļ augstāk savus mazuļus, lai tie redzētu, kā tu savā ekipāžā dodies 
prom no teātra. Vai tad tas nav tas, kāpēc tu strādā? Vai tad ne šīs slavas 
dēļ?

Eleonora: Es droši vien vēl esmu pārāk jauna un dumja.

Sāra: Vai tad tu neizjūti baudu, kad apkārt drūzmējas vīrieši, kas 
tevis dēļ ir gatavi uz visu? Vai tad tevi nesajūsmina viņu dāvātie ziedu 
pušķi? Tev par godu viņi raksta dzejoļus. Krīt ceļos tavā priekšā.

Eleonora: Mūsu pielūdzēji nemāk mūs ne aizsargāt, ne mierināt.

Sāra: Tā ir taisnība. Es atradu mierinājumu tikai savā dēlā Morisā. 
Vai tev ir ģimene?

Eleonora: Man ir meita. Viņa pašreiz ir ļoti tālu. Mēs reti tiekamies. 
Bet tā ir labāk.

Sāra: Kāpēc? Vai tad viņa nav lepna par tevi?

Eleonora: Diez vai. Es par to neesmu pārliecināta. Mēs nekad neesam 
bijušas tuvas. Un es nekad neesmu vēlējusies, lai viņa mani redzētu uz 
skatuves. Es vispār negribu, lai viņai būtu kāds sakars ar teātri. Teātris ir 
briesmīga vieta.

Sāra: Es zinu. Bet reizē arī brīnišķīga.

Eleonora: Man  bija  dēls  –  Mario.  Bet  tas  bija  ļoti  sen.  Es  nebiju 
precējusies, un man bija viņš jāatdod patversmē. Varbūt Tas Kungs man 
piedos. Dumjās aukles viņu nemīlēja tā, kā būtu mīlējusi es. Viņš bija tik 
maziņš.  Sīciņas,  sīciņas  rociņas.  Viņam bija  manas  acis.  Tiklīdz  man 
rodas tāda iespēja, es vienmēr apmeklēju viņa kapiņu – tas man sniedz 
mierinājumu.

Sāra: Es pat nezinu, ko lai tev saka.

Vīrietis (Teātra darbinieks): Senjora  Dūze,  palikusi  pusstunda  līdz 
izrādei.

Eleonora: Es šodien nespēlēšu.

Vīrietis: Senjora!
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Eleonora: Es nevaru spēlēt Margaritu.

Vīrietis: Jūs  esat  spēlējusi  šo  lomu  tūkstošiem  reižu.  Uz  visām 
pasaules skatuvēm.

Eleonora: Tā  ir  luga  par  nāvi!  Katru  reizi,  kad  es  tajā  spēlēju,  es 
domāju par to, ka kādā jaukā dienā es  nomiršu pa īstam un šajā pašā 
dienā  es  domāšu tikai  par  to,  cik  bieži  es  uz skatuves  esmu spēlējusi 
parodiju par nāvi. Es vairāk negribu spēlēt šo viltojumu. Es negribu spēlēt 
Margaritu.

Sāra: Tieši to pašu tu man teici toreiz Parīzē.

Eleonora: Es cenšos uzticēties saviem instinktiem. Es negribēju atklāt 
viesizrādes ar Margaritu.

Sāra: Kāpēc tad tu to tomēr darīji?

Eleonora: Gabriēle uzstāja.

Sāra: Tu nevarēji nejust, ka tā ir kļūda.

Eleonora: Es to zināju no paša sākuma.

Vīrietis (D’Anuncio): Manu eņģel, tas būs tavs triumfs. 

Eleonora: Kā es varu spēlēt Parīzē? Tā ir Sāras pilsēta.

Vīrietis: Lai kļūtu par izcilāko aktrisi pasaulē, ir jāspēlē Parīzē.

Eleonora: Publika mani nepieņems.

Vīrietis: Tikai  nesaki  man, ka tev,  bezbailīgajai,  risku mīlošajai,  ir 
bail satikties aci pret aci ar Dievišķo Sāru?

Eleonora: No  tā  brīža,  kad  es  viņu  pirmo  reizi  redzēju  Turīnā,  es 
atrodos viņas ietekmē.

Vīrietis: Sāra Bernāra noveco. Tu esi jauna. Viņa pieder pagātnei. Tu 
esi  nākotne. Ja tu nebrauksi  uz Parīzi,  tu vienmēr paliksi  otrā.  Cilvēki 
sacīs, ka tu esi atzinusi savu sakāvi.
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Eleonora: Es neko neesmu atzinusi.

Sāra: Eleonora Dūze spēlē Parīzē? Tas nav paciešams!

Vīrietis: Visa Eiropa runā par to, ka Dūze ir jaunā Sāra Bernāra.

Sāra: Muļķības! Ir tika viena Sāra.

Vīrietis: Cilvēki runā, ka Sāra baidās no tevis.

Sāra: Baidīties  no  itāļu  aktrises,  kurai  nav  pat  konservatorijas 
izglītības? Tas ir smieklīgi! Ja jau viņa tik ļoti vēlas braukt šurp, kāpēc 
gan ne? Parīzes publika māk atšķirt labu teātri no slikta.

Eleonora: Sāra Bernāra teica, ka man ir jābrauc uz Parīzi?

Sāra: Tā ir mana labā griba. Es viņai atļauju spēlēt uz mana teātra 
skatuves. Baidos vienīgi, ka nevarēšu viņai atvēlēt savu ģērbtuvi.

Vīrietis: Ak Dievs, cik augstsirdīgi! Tikai cēla dvēsele var izteikt tev 
tādu piedāvājumu. Un tev nav tiesību atteikties.

Eleonora: Es neatsakos!

Sāra: Nu, tātad nolemts!

Eleonora: Lai iekarotu Parīzi, man ir vajadzīgs kaut kas jauns – jauns 
un aizraujošs. Gabriēle, „Mirusī pilsēta” būs pašā laikā.

Vīrietis: Nē, tikai ne šo lugu.

Eleonora: Tas ir mūsu laika izcilākais darbs, kas sarakstīts teātrim. Tā 
būs sensācija.

Vīrietis: Labāk spēlēt „Kamēliju dāmu”.

Eleonora: Tā ir Sāras luga.

Vīrietis: Vajag spēlēt lugu, ko Francijā pazīst un mīl. Tev ir jāparāda, 
kā tā pareizi jāspēlē.
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Eleonora: Man  ir  jāspēlē  „Mirusī  pilsēta”.  Manu  eņģel,  lūdzu.  Šajā 
tekstā ir dievišķs skaistums. Tas ir mans – mūsu – vislielākais triumfs.

Vīrietis: Tu būsi dievišķa Margaritas lomā. Tici man.

Eleonora: Vai tu esi pārliecināts?

Vīrietis: Ievaino tīģerieni viņas midzenī. Iekaro Parīzi. Nospēlē viņas 
lomu.

Sāra un Eleonora skatās viena uz otru.

Sāra: Mana dārgā, laipni aicināta Parīzē!

Eleonora: Kundze, jūs esat tik viesmīlīga.

Sāra: Un jūs esat tik laipna.

Eleonora: Galu galā, man taču ir jāsatiek nesalīdzināmā Sāra.

Sāra: Es esmu dzirdējusi par jums daudz laba.

Eleonora: Jūs vienmēr esat mani iedvesmojusi.  No paša pirmā brīža, 
kad es jūs ieraudzīju.

Sāra (aukstasinīgi): Man nav gods pazīt jūsu pavadoni.

Eleonora: Kundze, vai varu stādīt jums priekšā Gabriēli D’Anuncio?

Vīrietis: Enchante.

Sāra (šarmanti, flirtējot): Tagad es jūsmoju par jums divkārt.

Vīrietis: Kundze,  jūsu  skaistums  pārspēj  visas  runas,  kas  par  to 
dzirdētas.

Sāra: Senjor, es esmu sajūsmā par jūsu dzeju.

Eleonora: Gabriēle raksta arī lugas.

Sāra: Brīnišķīgi. Es ceru, ka arī man tiks izrādīts gods spēlēt vienā 
no tām.
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Vīrietis: Nu, ko jūs, man tas ir liels gods.

Sāra (Eleonorai): Sakiet  man,  dārgā,  ko  jūs  esat  izvēlējusies  savai 
Parīzes debijai?

Eleonora: Es nolēmu spēlēt Margaritu Gotjē.

Sāra: Vai tas ir joks?

Eleonora: Nu, ko jūs, kundze, tas ir mans ziedojums jūsu ģēnijam.

Sāra: Jūs mani izaicināt.

Eleonora: Es esmu spēlējusi šo lomu uz visām Eiropas skatuvēm.

Sāra: Es jūs uzaicināju uz Parīzi. Uzņēmu savās mājās. Un kā jūs 
man atmaksājat? Es jums neļauju spēlēt Margaritu.

Eleonora: Es nevēlos, lai man norādītu, kādu lomu spēlēt un kādu ne.

Sāra: Jūs uzdrošinājāties nodot savu aizbildni.

Eleonora: Jūs neesat mana aizbildne.

Sāra: Es nodevu jūsu rīcībā savu teātri.

Eleonora: Bet ne savu ģērbtuvi. Taču toreiz, kad jūs uzstājāties Turīnā, 
es jums ļāvu izmantot savējo.

Sāra: Tā bija kaut kāda netīra pilsētele Itālijā. Bet šeit ir Parīze!

Eleonora: Ja jūs man aizliedzat spēlēt uz jūsu skatuves, es atradīšu citu.

Sāra: Bez manas piekrišanas neviens nenāks uz jūsu izrādi.

Eleonora: Visi nāks uz mani paskatīties.

Vīrietis: Mīļās dāmas, es jūs lūdzu...

Eleonora un Sāra: Apklustiet!
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Eleonora: Kundze,  kāpēc jūs dusmojaties? Ir  taču smieklīgi  baidīties 
par Parīzi, kas redzēs jūsu lomu citā izpildījumā..

Ilga pauze.

Sāra: Mana dārgā,  jums,  protams,  ir  taisnība.  Ja  jūs  tā  vēlaties, 
jums ir jāspēlē šī loma. Esmu pārliecināta, ka jūs tajā būsit burvīga.

Eleonora: Kundze, jūs esat tik laipna.

Sāra: Sauciet mani vienkārši par Sāru.

Eleonora: Sāra.

Sāra: Eleonora.

Vīrietis: Nu, lūk, visi ir laimīgi.

Sāra: Eleonora,  jo  vairāk  es  par  to  domāju,  jo  vairāk  sliecos 
domāt, ka Margaritas loma jums ir ideāli piemērota.

Vīrietis: Es tev teicu to pašu.

Eleonora: Es jums atzīstos, ka tomēr šaubos. Varbūt man nevajadzētu 
spēlēt šajā lugā?

Sāra: Nē! Muļķības! Jums to vajag, jums tas vienkārši ir jādara!

Vīrietis: Tevi gaida neticami panākumi.

Sāra: Es pati atnākšu, lai atbalstītu jūsu debiju.

Vīrietis: Izcilā Sāra atnāks atbalstīt tavu debiju! Kāds gods!

Eleonora: Es  uztraucos.  Es  nekad  mūžā  neesmu  jutusies  tik 
nepārliecināta par sevi.

Vīrietis: Vai dzirdēji? Zāle ir izpārdota. Eleonora, tu dzirdi? Nevienas 
brīvas vietas.

Eleonora (neieinteresēti): Vai tiešām?
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Vīrietis: Tiklīdz  paklīda  baumas,  ka  ieradīsies  pati  Sāra  Bernāra, 
biļetes uzreiz tika izķertas.

Eleonora (sarkastiski): Jā, paldies, tieši to es gribēju dzirdēt.

Vīrietis: Ieradušies  reportieri  no  visas  Francijas.  Pat  no  Amerikas. 
Visa Eiropa ar aizturētu elpu gaida divu pasaules dižāko aktrišu sadursmi.

Eleonora: Man ir nelabi.

Vīrietis: Manu eņģel, tev ne no kā nav jābaidās.

Eleonora: Nē, tā ir kļūda. Visi mani salīdzinās ar Sāru.

Vīrietis: Viņi teiks, ka tu esi lieliska.

Eleonora: Mums ir jāatceļ šodienas izrāde.

Vīrietis: Tas nav iespējams!

Eleonora: Viņa būs zālē, viņa mani vēros. Es nevaru.

Vīrietis: Ja tu atcelsi izrādi, visi teiks, ka tu baidies no Sāras.

Eleonora: Jā, es baidos no viņas.

Vīrietis: Tu būsi lieliska.

Gaismas stars izgaismo Eleonoru.

Eleonora: Viņa  sēž  savā  ložā.  Viņas  krāšņos,  izspūrušos  matus  rotā 
ziedu vītne. Es viņu redzu no skatuves – viņa ir vienīgais, ko es šajā zālē 
redzu,  -  viņu,  skaistu,  spožu,  dievišķu!  Laiku  pa  laikam  viņa  man 
uzsmaida.  Visu izrādes laiku es jūtu viņas skatienu.  Un es saprotu, ka 
man nekas nesanāk. Un man gribas nomirt.

Vīrietis (lasot avīzi): Bernāras  kundzei  nav  ko  baidīties  no  Dūzes. 
Skatuves  pirmās  karalienes  kronis  viņai  ir  garantēts  uz  laiku  laikiem. 
Eleonora Dūze tika uzskatīta par labu aktrisi tikai tāpēc, ka viņa nekad 
nebija spēlējusi Parīzē.

Sāra: Tāds bija vispārējais viedoklis.



50

Vīrietis (lasot avīzi): Nekāda  grima.  Garlaicīgi  kostīmi.  Nekā  tāda, 
kas ļautu viņu salīdzināt ar mūsu Sāru.

Sāra: Pūlis redzēja aktrisi, kura spēlēja citā manierē, nekā tas bija 
radis redzēt. Bet es redzēju kaut ko vairāk. Es redzēju jaunu aktierspēles 
stilu. Vienkāršu, bez spilgtām krāsām. Dabiskāku, nekā viss, ko es līdz 
šim biju redzējusi. Es redzēju aktrisi, kura bija tikpat spēcīga, kā es. Un 
es nevarēju ar to samierināties.

Vīrietis (Eleonorai): Ak  Kungs,  cik  neadekvāti  viņi  reaģē.  Tev 
laikam tiešām būtu labāk vairāk nespēlēt Margaritu.

Sāra (D’Anuncio): Baidos,  ka  jūsu  iemīļotā  šodien  neizpelnījās 
diez ko lielus panākumus.

Vīrietis: Tagad es saprotu, kā esmu maldījies attiecībā uz viņu. Mani 
bija  apbūris  viņas  skaistums.  Viņa  nekad  nebūs  jums  līdzvērtīga. 
Piedodiet, ka biju sliktās domās par jums.

Sāra: Es  vienmēr  piedodu  vīriešiem,  kurus  mīlestība  spējusi 
padarīt aklus.

Vīrietis: Kundze, jūs esat apbrīnojami laipna pret mani.

Sāra: Tā  bija  kļūda  –  spēlēt  šo  lomu  Parīzē.  Pavisam  muļķīga 
iecere, jūs taču man piekritīsit.

Vīrietis: Es centos viņu atrunāt…

Sāra: Es atceros, jūs teicāt, ka esat sarakstījis jaunu lugu.

Vīrietis: Jā, „Mirusī pilsēta”.

Sāra: Pastāstiet man par to.

Vīrietis: Tā ir liela mēroga traģēdija dzejā. Darbība notiek līdzenumā 
līdzās  antīko  Mikēnu  drupām.  Tā  ir  par  laulības  pārkāpšanu  un 
asinsgrēku.
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Sāra: Par  laulības  pārkāpšanu  un asinsgrēku?  Cik  jauki!  Man 
liekas, ka man tas patiks. Es uzvedīšu šo lugu un spēlēšu tajā galveno 
lomu.

Vīrietis: Sāra, tas man būs liels pagodinājums.

Sāra: Vai kaut kas nav kārtībā?

Vīrietis: Es rakstīju šo lugu Eleonorai.

Sāra: Vai jums tā ir problēma?

Vīrietis: Es apsolīju „Mirušo pilsētu” viņai.

Sāra: Solījumi dažreiz netiek pildīti. Jūs bijāt jauns. Jūsu iespējas 
bija ierobežotas. Tagad tās ir neierobežotas.

Vīrietis: Ja  jūs  kļūsit  par  manu  iedvesmas  avotu,  manam  ģēnijam 
nebūs robežu.

Sāra: Mums ir daudz kopīga. Mēs abi esam šarlatāni.

Sāra aiziet. Eleonora strauji pienāk pie D’Anuncio.

Eleonora (saniknota): Ko tu esi izdarījis?! Tu atdevi lugu Bernārai?! 
Tai dāmītei? Kā tu to varēji?!

Vīrietis: Lūdzu, neuztraucies.

Eleonora: Bernārai nav nekā kopīga ar mūsu sapņiem par jauno teātri.

Vīrietis: Lūdzu, nomierinies.

Eleonora: Viņa pieder  pagātnei.  Viņa pati  ir  pagātne.  Bet  mēs esam 
nākotne.

Vīrietis:  Ja tu vēlies krist histērijā, es ar tevi nerunāšu.

Eleonora: Cik jauki! „Mirusī pilsēta” ir mana luga. Es gribu, lai šī luga 
piederētu tikai man.



52

Vīrietis: Es  esmu  parakstījis  kontraktu,  un  „Mirušās  pilsētas” 
pirmizrāde notiks nākamgad Sāras Bernāras teātrī.

Eleonora: Vai  tu  ar  viņu  jau  guli?  Es  neredzu  citu  iemeslu  visam 
notikušajam.

Vīrietis: Nu  ko,  greizsirdība  parasti  piešķir  mīlestībai  jaunas, 
uzbudinošas krāsas.

Eleonora pienāk draudīgi tuvu D’Anuncio. Viņš strauji atkāpjas no 
viņas.

Eleonora: Tu pārdevi savu mākslu par nakts izpriecām!

Vīrietis: Es nevaru mīlēt tikai vienu sievieti!

Eleonora: Tu esi piesmējis savu mākslu! Un tu esi piesmējis pats sevi! 
Bet tu esi piesmējis arī mani!

Vīrietis: Eleonora, tu izturies pretīgi!

Eleonora: Tu mani nodevi. Kāpēc tu esi tik cietsirdīgs?

Vīrietis: Es  esmu  mākslinieks  un  negribu,  lai  mani  ierobežo 
vispārpieņemtās morāles normas.

Eleonora: Es izraušu tev sirdi, saplosīšu gabalos un iemīšu zemē. Es 
izbarošu tavas iekšas klaiņojošiem suņiem. Es uzspļauju tev. Es nolādu 
tavu māti un tavu tēvu, un es nolādu visus tavus kroplos pēcnācējus.

Vīrietis atkāpjas skatuves tumsā.

Eleonora: Un vēl es, protams, nolādu tavu nožēlojamo lugu!

Sāra: Es  taču  tev  teicu,  ka  tev  ir  atbaidoša  gaume  attiecībā  uz 
vīriešiem.

Eleonora: Es biju iemīlējusies. Bet tagad es esmu novecojusi.

Sāra: Mīlestībā tu vari būt vai nu uzvarētāja, vai upuris. Gūsti no 
vīriešiem baudu. Paņem no viņiem visu, ko vien vari, kamēr viņi tev to 
dod. Drāzies ar viņiem. Bet nekad nemīli viņus.
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Eleonora: Tu mani nodevi ar Gabriēli.

Sāra: Tas  neko  nenozīmē.  Pēc  pāris  nedēļām  Gabriēle  nodeva 
mani ar kādu mīlīgu balerīnu. Vienkārši atmet tam ar roku un viss.

Eleonora: Es tā arī izdarīju. Citādi es nebūtu izdzīvojusi.

Sāra: Vai viņš vismaz atvainojās?

Eleonora: Jā, pat divreiz.

Sāra: Un tu, protams, biji tik dumja, ka viņam piedevi?

Eleonora: Es viņu ienīstu. Es viņu dievinu.

Sāra: Un tu pat nemēģināji nodedzināt viņa māju?

Eleonora: Mēģināju.

Sāra: Šajā dzīvē mūs visu laiku kaut kas ievaino. Bet es nolēmu 
vairāk neļaut šīm sāpēm laupīt sev prieku par dzīvi.

Eleonora: Kā tev tas izdodas?

Sāra: Pirms dažiem gadiem man sāka sāpēt  kāja.  Sākumā sāpes 
nebija tik spēcīgas,  es  tās  viegli  varēju paciest.  Laiks gāja,  bet  manas 
sāpes tikai palielinājās. Bija tāda sajūta, it kā kāds sīks, riebīgs dzīvnieks 
grauztu manus nervus un kaulus. Es gāju pie ārstiem. Viņi neko nevarēja 
palīdzēt. Sāpes pieņēmās spēkā. Tās traucēja manam darbam. Tās man 
atņēma dzīvesprieku. Un tad es pateicu ārstiem, lai viņi nogriež man kāju, 
ja nevar to izārstēt. Viņi atteicās. Beidzot es atradu to, kurš izdarīja tā, kā 
es liku. Un viņš nogrieza man kāju. Skaties.

Eleonora: Es tā nespētu. Es labāk ciestu.

Sāra: Es izvēlējos baudīt dzīvi.

Eleonora: Bet ar sirdi nav tik vienkārši. Sirdi neizgriezīsi.

Sāra: Saki man, tu zini... Vai cilvēki mani vēl atceras?
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Eleonora: Sāra, viņi vienmēr tevi atcerēsies.

Sāra: Interesanti. Vai viņi atceras mani tikai kā sastingušu lelli uz 
vecas teātra afišas?

Eleonora: Tu bija dižena aktrise.

Sāra: Bet tu – tu izmainīji  teātri  uz laiku laikiem – tu izmainīji 
aktierspēles stilu. Pēc tevis teātris vairs nekad nebūs tāds, kā manā laikā.

Eleonora: Sāra, ir nomainījušās vairākas paaudzes. Es  gribu  zināt, 
vai mūsu dzīves vispār ir kaut ko nozīmējušas?

Sāra: Kad  pēc  izrādes  zālē  dziest  gaisma,  teātrī  paliek  tikai 
saburzītas programmiņas.

Eleonora: Un saplēstas biļetes.

Sāra: Eleonora, mēs darinām Brabantes mežģīnes, mēs radām dižu 
ilūziju. Tu un es. Un tagad, kad viss ir labi...

Eleonora: Mūsu dzīvē ir bijuši brīnišķīgi brīži.

Sāra: Brīži, kad mēs bijām apsēstas ar svētu neprātu.

Eleonora: Mēs dzīvojām kaisles apskāvienos, tu un es.

Vīrietis (Teātra darbinieks): Ir laiks.

Sāra: Ir laiks. Eleonora, man jāiet. Es gribētu zināt – vai tu man 
piedod par to, kas notika Parīzē?

Eleonora: Es  tev  piedodu,  Sāra.  Protams.  Es  tiešām  nekad  nebūtu 
iedomājusies, ka tevi tā satrauc tava pagātne.

Sāra: Jā, tā mani joprojām moka un nelaiž vaļā.

Eleonora: Pagātne nevienu nelaiž vaļā līdz pašām beigām. Šovakar es 
atcerējos, kā mēs braukājām pa provinci, kā mani vecāki ar grūtībām tika 
pie naudas un maizes. Es atcerējos Ankonu. Un mammu. Mani ielenca 
manas bērnības ēnas.
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Sāra: Visiem ir kaut kas bērnībā, ko atceras visu savu mūžu. Kad 
tev bija četrpadsmit, tu pirmo reizi uzkāpi uz skatuves Veronā un sajuti 
Dieva  svētību.  Bet  mana  mamma man  mācīja  pavisam ko  citu  –  būt 
kurtizānei.

Vīrietis: Senjora Dūze, ir laiks.

Sāra: Ir laiks, Eleonora. Tavs laiks ir beidzies.

Vīrietis: Ir laiks, Eleonora. Ir laiks.

Sāra: Ir laiks, Eleonora. Ir laiks.

Sāra stāv pie kulisēm, grib noiet no skatuves.

Eleonora: Paliec!

Sāra: Ir laiks.

Sāra iziet. Eleonora iznāk priekšplānā, lai sāktu izrādi. Gaisma ir 
koncentrēta uz viņu. Dzirdami nemierīgi aplausi. Gaisma lēnām dziest.

Priekškars.


