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MŪSU SILVIJA DEBESĪS 

 

Piedalās:  

 

Silvija Plāta, 30 

Teds Hjūzs, 68 

Meitene Silvija, 25 

Eņģelis    

Režisore Inga Gaile, 36 

Dievs 

Lena Dunhama, 28 

A. Prologs 

Režisore Inga Gaile: Labvakar. Paldies, ka esat atnākuši. Lūdzu izslēdziet savus mobilos 

telefonus. Izslēdziet tos pavisam. Mēs tūlīt sāksim. Mani sauc Inga Gaile. Es esmu dzejniece. 

Man ir iznākuši 4 dzejoļu krājumi un 1 luga, „Āda”, kas ir iestudēta šai pašā teātrī.  

Šai izrādei, kuru mēs esam izveidojuši, „Mūsu Silvija debesīs”, es esmu arī režisore.  

Viens no iemesliem, kāpēc es veidoju šo izrādi, ir, lai izteiktu atzinību Silvijai Plātai, kuras 

atklātajiem un drosmīgajiem dzejoļiem  un romānam „Stikla kupols” pateicoties, es varu šeit 

stāvēt.   

Silviju Plāta ir amerikāņu dzejniece, kas bija precējusies ar Tedu Hjūzu – angļu dzejnieku. 

Viņiem abiem bija 2 bērni – Nikolass un Frīda. Un 1963. gada 11. februārī Silvija Plāta 

pieņēma lēmumu izdarīt pašnāvību.  

Mūsu Silvija debesīs. Mēs sākam.  
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1. aina. Birokrāti 

Uz skatuves ir cepeškrāsns un vairāki vienkārši krēsli. Vienā no krēsliem atslīdzis 

Teds, galva noslīgusi viņam uz krūtīm. 

Cepeškrāsnī iedegas gaisma. Atskan „His Divine Grace”/Der in der blattern lebt. 

Ienāk Eņģelis plašķītī, satraucies ņurcot rokās A4 formāta lapu.  

Dievs balss no cepeškrāsns: Nākošais!  

Eņģelis paskatās uz Tedu, viņš nedrīkst cilvēkam piebakstīt, bet viņš ar acīm mēģina 

dot kaut kādas zīmes, ka ir Teda kārta doties uz pieņemšanu.  

Eņģelis: Kungs, kungs.  

Dieva balss: Nākošais!  

Eņģelis (pie sevis, mēģinot saprast):  It kā viņam jāiet, bet viņš guļ, es neiekāroju viņa 

vietu, es vienkārši, es nedrīkstu viņu raustīt, ko lai dara? 

Dieva balss (nepacietīgi): Nākošais!  

Eņģelis: Ja viņš sadusmosies, tad nogurs, ja nogurs, tad atkal uz dārziem un tad 

mēnešiem nekā... es iešu.. atvainojiet, kungs, nezinu, kā jūs vispār te nonācāt, bet es 

centos jūs pamodināt, ko es vispār nedrīkstu, jo... 

Dievs balss (ļoti nepacietīgi): Vai tur vēl kāds ir? 

Eņģelis: Eju, nāku, eju.  

Eņģelis dodas uz durvīm, tad attopas, ka jānovelk plašķis, novelk to, atklājot spārnus, 

nomet blakus Tedam, tad atgriežas un uzklāj viņam uz ceļiem un piesteidzas pie 

cepeškrāsns. Eņģelis uzrāda savu pasi.  

Dieva balss: Atkal tu?  

Eņģelis: Tas kungs tur joprojām sēž.  

Dievs balss: Teda kungs... viņš tur jau 25 gadus sēž… Nu, un ko tu gribi šoreiz?  

Eņģelis pastumj savu lūgumu. Balss īpašnieks paņem, izlasa, pastumj atpakaļ.  
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Dievs balss: Es taču jau teicu: nē! 

Eņģelis: Lūdzu.  

Dievs balss: Vai es tev jau stāstīju, kāpēc mēs elli aizklapējām? 

Eņģelis: ... 

Dievs balss: Jo varam vienkārši ļaudis sūtīt atpakaļ un viss. Piemēram, uz Indiju par 

sievieti vai tamlīdzīgi. 

Eņģelis: Kaut uz Indiju par sievieti.  

Dievs balss: Nē.  

Eņģelis: Lūdzu.  

Dievs balss: Tu mani ļoti kaitini… 

Eņģelis: Jūs neesat pirmā, kura to saka. 

Dievs balss: Es neesmu pirmā? 

Eņģelis: Pirmā, pirmā, tikai… 

Pauze. 

Dievs balss: Ko, tikai?  

Eņģelis: Es ļoti gribu.  

Dievs balss: No kurienes šitas nāk, ko? Šitas gribu. Kāds gribu? Šeit! Ej prom. 

Eņģelis: Nē.  

Dievs balss: Ko?  

Eņģelis: Es palikšu ar to tur laukā. Kaut vai 25 gadus.  

Dievs balss: Labi. (ilgāka pauze) Tad tā – dabūsi to Tedu prom, varēsi... 

Eņģelis: Jā, jā, paldies, paldies, paldies, paldies.  
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Dievs balss: Tu dzirdēji, ko es tev teicu? Tev viņš jādabū uz dārziem un tu nevari to 

panākt ar varu. To tu vismaz vēl atceries?  

Eņģelis: Jā, jā, jā. ...kas viņš tāds ir? 

Dievs balss: Dzejnieks.  

Eņģelis: Teds... dzejnieks?... Teds. ...kas tas par vārdu ...ā, es zinu… Teds Hjūzs… 

Silvijas Plātas vīrs? 

Dievs balss: Tu jau visu zini. Tev viņa lietu vispār dot? 

Eņģelis: Dot… Kur man Hjūza kungs ir jānogādā?  

Lietas mapītes pabīdīšanas troksnis.  

Dievs balss: Uz dārziem, es jau teicu. Un jādara tā, lai viņš piekristu. Es vispār 

nesaprotu, kā viņš šo ir panācis, ka viņš te nokļūst, bet  laikam viņam ir kaut kāda 

sava tehnika un... viņš jūtas ļoti vainīgs. Bet mums nav par ko viņu sodīt. Vienkārši 

nav.  

Eņģelis: Un, tad es varēšu iet par cilvēku?  

Dievs balss: Grēcīgs tu esi jau savās vēl neesošajās domās. Viss šitas dedzīgums, šī 

apmātība, griba, ko neteiksi. Tevis dēļ man nāksies atjaunot cenzūru bibliotēkā un 

kino.  

Eņģelis: Man žēl, man patiešām žēl, bet… vai jūs nevarētu man... apsolīt? 

Dievs balss: Ko? Tu beidz mani kaitināt. Un prom, kamēr es neesmu pārdomājusi.  

Eņģelis iznāk pie Teda un skatās uz viņu kā uz medījumu. Dzirdams, kā Dievs griež 

telefona ripu. Pīkstieni. Klausuli paceļ.  

Dievs balss: Johan Volfgang? …Džeimss, es vienmēr jūs jaucu. Klausies, man jums 

ir sliktas ziņas. Es jūs taisu ciet… Lai lasa zinātniskos darbus… Jā, un Bībeli… Es 

nepārdomāšu… Šis man ir piektais Eņģelis 10 gados.  
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2. aina. Vīru runas. 

Eņģelis iznāk pa durvīm. Apiet apkārt Tedam, apsēžas, atver lietas mapīti un lasa.  

Eņģelis: Teds Hjūzs. Izcils angļu dzejnieks. Silvijas Plātas, Āzijas Vevillas un 

Karolas Orčardas vīrs. Trīs bērnu tēvs. Silvija Plāta, izdarīja pašnāvību, ieliekot galvu 

cepeškrāsnī un saelpojoties gāzi 1963. gada 11. februārī.  Dzīvoklī bija arī divi viņas 

bērni – 3 gadu vecā Frīda, gadu vecais Nikolass. Nikolass Hjūzs? Dzirdēts. Man 

liekas, ka viņš bija pie mums arī. Mēnesi pirms pašnāvības klients aizgāja no ģimenes 

pie Āzijas Vevillas. Kā tad viņi nevar nekādu vainu atrast?  

Teds (pamodies skatās uz  džemperi, neizpratnē, atdod to Enģelim): Viņi ir 

mīkstinājuši noteikumus. Laulības pārkāpēji, pie tam tik daudz cietuši, kā es, arī uz 

tiem... kaut kādiem tiem... laipni lūgti. 

Eņģelis: Hjūza kungs. Jūs pamodāties. Jauki. Tā. Ko? Kā? Tā… Hjūza kungs, kāpēc 

jūs te sēžat?  

Teds: Man vajag ar viņu (ar galvu pamāj uz durvīm no kurām tikko Eņģelis iznācis) 

parunāt.  

Eņģelis: Ar viņu jūs varēsiet parunāt dārzos.  

Teds: Nē.  

Eņģelis: Tas nav iespējams. Šeit viņš jūs nepieņems. Tas nav iespējams.  

Teds: Man vajag satikt Silviju.  

Eņģelis: Jūs varat viņu satikt šeit, šķīstītavā.  

Teds: Es jau viņu redzēju. Viņa ar mani nerunā.  

Eņģelis: To mēs nevaram mainīt... Ja nerunā, tad nerunā. 

Teds: Tad es varu paņemt viņu līdzi uz tiem…? 

Eņģelis: Dārziem? 

Teds: Nu… jā... dārziem. 

Eņģelis: Pfff… nu, redziet... tehniski… praktiski... nu… nē. Viņa ir pašnāvniece. 



 6 

Teds: Nu, paklau, es to zinu.  

Eņģelis: Nu, jā, jā, jā. Atvainojiet, Teda kungs, es esmu jūsu dzejas cienītājs, krauklis 

un mamma, piemēram.  

Teds ieinteresēti beidzot paskatās uz Eņģeli.  

Teds: Vai tu vari man palīdzēt?  

Eņģelis: Es nezinu... varbūt... bet, redziet, brīvā griba, ja? Es nekādi nedrīkstu Silvijas 

jaun... kundzi piespiest... nekādi. Bet es padomāšu. Varbūt jūs varētu tagad uz 

starpstaciju, nomazgāties, paēst, paelpot... tā sacīt, atpūsties, 25 gadus, kaut kas 

neticams... vienreizēji... 

Teds: Smirdu, ja? 

Eņģelis: Nē, viss ir kārtībā. Tikai man vajag laiku, lai es padomātu, izdomātu plānu, 

kā mēs varētu, tā sacīt, ļaut jums ar Silvijas jaunkundzi… 

Teds: Viņa ir pat ļoti kundze.  

Eņģelis: Teiksim ar Silviju. Jā, kur es paliku? Man jāizdomā, kā jūs ar Silviju varētu 

parunāt. Jā.  

Teds: Tikai neceri, ka ja tu mānies, es netikšu šeit atpakaļ.  

Eņģelis: Teda kungs, neviens necer, ka jūs... viņiem nav skaidrs, kā jūs to... es 

domāju, ka tas varētu būt kaut kas ar dzeju… bet, jā... jūs neviens nevarēs nekur 

aizdzīt prom, ja jūs šeit nokļūsiet, jo mums tas ir aizliegts. Brīvā griba.  

Teds: Tad kur un cikos? 

Eņģelis: Par cikos man nav izpratnes. Kur? – iespējams, ka šķīstītavā un es jūs 

sameklēšu.  

Eņģelis aiziet. Teds ļoti lēni pieceļas. Meklē kabatās ķemmīti. Saķemmē matus.  
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3. aina. Birokrāti. 

Teds sēž un ir mazliet satraucies, ja vispār par ko tādu var runāt Teda rakstura 

cilvēkam. Telpa ir tikpat neizteiksmīga kā iepriekšējā. Pie sienas Maļēviča „Melnais 

kvadrāts”.  

Ienāk Eņģelis ar Silviju.  

Eņģelis: Apsēdieties, Plātas... Silvija, apsēdies, lūdzu. Ted, es te... vārdu sakot... es 

dabūju vienu darbu, kas mums visiem palīdzēs. 

Silvija paskatās uz Tedu. Apsēžas.  

Eņģelis: Paradīzes statistikas pārvalde veic pētījumu un vēlas uzdot jums dažus 

jautājumus par dzimumu līdztiesības situāciju mūsu, tas ir, jūsu, tas ir, Rietumu 

filozofiskās domas sabiedrībā. Vai jūs esat ar mieru?  

Teds: Ko?  

Eņģelis: Paradīzes statistikas pārvalde veic pētījumu un vēlas uzdot jums dažus 

jautājumus par dzimumu līdztiesību. Vai jūs esat ar mieru?  

Teds: Es dzirdēju, bet kāds man... kāds „mums” no tā labums? 

Eņģelis: Kā pateicība par atbildēm uz aptaujas jautājumiem, jūs varēsiet doties uz 

vietu, kur esat bijuši laimīgi uz... nu... uz kādu brīdi.  

Teds: Bet ja Silvija nerunās? 

Eņģelis: Šī, protams, nav sacensība, bet tomēr tas, kurš atbildēs pirmais uz visiem 

jautājumiem, varēs izvēlēties vietu.  

Pie vārdiem sacensība Silvija saausās.  

Eņģelis: Iespējamās atbildes ir „jā” un „nē”. Kā sabiedrība ir domāta Rietumu 

filozofisko domu pārstāvošā sabiedrība. Ā... to jau es teicu.  

Silvija: Vai man ir kāda iespēja tikt no jums abiem vaļā, neatbildot ne uz kādiem 

jautājumiem? 

Teds: Silvija, es gribu... 
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Enģelim parādās vīzija: Meitene Silvija, kura veic pētījumu par Silviju Plātu. Viņš ir 

vienīgais, kurš viņu redz. Viņš īsti nav pārliecināts par redzamo.  

Silvija: Mocīja mani dzīves laikā, tagad mocīs šeit. Pēc nāves esot izrediģējis visus 

manus darbus. Izmetis droši vien visas niecīgākās norādes, ka viņš nav Eņģelis.  Viņš  

vēl pēdējā savā dzejoļu krājumā esot uzrakstījis dzejoli par to, kā, kamēr es savu 

galviņu iebāzu cepeškrāsnī, viņš bija pie Āzijas viņu kāzu gultā, ak, kāda metafora un 

nevarēji pacelt telefonu un, ak, cik žēl no rīta viņam pasaka: viņa sieva ir mirusi. Pat 

manu terapiju viņš piemin – jāatzīst, ka tas nenāk par labu dzejolītim. Spēcīgākā rinda 

ir – „tava sieva ir mirusi” un tā pati ir mans nopelns.  

Teds: Es gribēju izstāstīt, kā bija godīgi. Silvija, es biju... es esmu ļoti nelaimīgs.  

Silvija: Ak, Dievs.  

Eņģelis: Jūsu situācijā, Plātas jaunkundz... Silvija…, es ieteiktu jums ieklausīties.  

Silvija: Labi. Es iešu.  

Eņģelis (speciāli skaļi): Teda kungs, jums tātad nāksies satikties ar Plātas jaunkundzi 

noteikumos paredzētajā kārtībā un, lūdzu, vairs nepārkāpiet noteikumus: garajā 

gaidīšanas… noteikumi, jā, viņš pārkāpa noteikumus, noteikumus.  

Silvija (atpakaļ): Kādi ir noteikumi? 

Eņģelis: Hjūza kungs 25 gadus kopš nāves pavadīja gaidīšanas gaitenī, kur vispār 

cilvēkiem nav iespējams nonākt.   

Silvija (pēc ilgas pauzes): Labi, uzdodiet tos savus jautājumus.  

Teds: Es gribēju tevi satikt. Vai tu zini, ka es katru dienu nožēloju to, ka tajā naktī 

nebiju savā dzīvoklī? Tas  ir 12 775 dienas. Ja vēl pieskaita, kā viņš… viņa saka tos 

25 gadus.  

Silvija: Pat ja tu būtu bijis tai savā dzīvoklī, ko tas būtu tev devis? Es tev NE-ZVA-

NĪ-JU.   

Teds: Silvijaaaa.  

Silvija: Ko? 
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Teds: Tu beidzot mani uzrunāji.  

Silvija: Nožēlojami. Es nekad nevaru izturēt.  

Teds: Tieši otrādi. Tu esi izturīgākā meitene, kuru esmu saticis. Vai tu zini, ko es 

uzrakstīju tev uz kapakmeņa? 

Silvija: Trakā amerikāniete?  

Teds: Nē.  

Silvija: Ted, es zinu, ko tu man uzrakstīji uz kapakmeņa. Būtu bijis labāk, ja tu to, ka 

es dzemdinu zelta lotosus, būtu man pateicis dzīves laikā.  

Teds: Uguns liesmās.  

Eņģelis: Jums tomēr ir jāatbild uz maniem jautājumiem.  

Silvija: Nē.  

 Eņģelis: Bet ja padomā, ka jūs varētu rīt vairs nenākt uz darbu un nedrukāt vairs to 

vienu un to pašu tekstu.  

Teds: Brīvā griba, ko tu neteiksi.  

Eņģelis: Es apzinos, ka es riskēju, patiešām.  

Silvija: Tu zini, ko viņi man liek drukāt? 

Teds: Ziņu par Nikolasa nāvi. 

Silvija:  Tu visu zini. Kā tu visu zini? 

Teds: Es 25 gadus pavadīju gaidīšanas gaitenī.  

Eņģelis: Tad sāksim, ja? (Eņģelis uzstāda metronomu) Vai, ņemot vērā jūsu esošo 

pieredzi, jūs gribētu piedzimt, kā tā paša dzimuma pārstāvis? 

Teds: Jā.  

Eņģelis: Plātas jaunkundz? Silvija.... 

Teds: Tas ir absurds, bet, manuprāt, ir vērts pamēģināt. Kas mums ir ko zaudēt? 
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Silvija: Nav nekādu „mums”. Nē.  

Eņģelis: Tā bija atbilde? Tātad jūs labāk vēlētos piedzimt kā vīrietis?  

Silvija: Jā.  

Eņģelis: Vai jūs būtu ar mieru atteikties no tā brīža modei atbilstoša izskata un gūt 

lielākus panākumus izvēlētajā profesijā? 

Silvija: Ja es būtu vīrietis?  

Eņģelis: Nē, esošajā dzimuma konfigurācijā. 

Silvija: Jā. 

Teds: Protams.  

Eņģelis: Lūdzu, atbildiet ar jā vai nē.  

Teds: Jā.  

Eņģelis: Vai jūs būtu ar mieru atteikties no pēcnācēju radīšanās, lai gūtu panākumus 

profesionālajā jomā?  

Silvija: Jā. 

Teds: Nē.  

Eņģelis: Vai jūsuprāt jūsu piedzīvotajā dzīves fragmentā jums bija grūtības apvienot 

ģimenes dzīvi un profesionālo darbību? 

Teds: (ilga pauze) Nē.   

Silvija: Jā.  

Teds: Bet, Silvija, tev bija aukle un, kad es biju mājās, es vairāk rūpējos par 

mazajiem, kā tu.  

Silvija: Un kad tu biji mājās?  

Eņģelis: Nākošais jautājums. Vai jūsu dzīves laikā jūs izjutāt spiedienu no apkārtējās 

sabiedrības, ka jūs neatbilstat viņu gaidām? 
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Teds/Silvija: Jā.  

Eņģelis: Vai esat badojušies nevis tādēļ, ka nav bijis iztikas līdzekļu, bet, lai atbilstu 

kādam noteiktam ideālam? 

Teds/Silvija: Nē. 

Eņģelis: Vai esat apspieduši savu seksuālo vēlmju realizāciju, lai atbilstu konkrētiem 

sabiedrības priekšstatiem? 

Teds: Jā. 

Silvija: Jā.  

Eņģelis: Vai esat jutuši savas dzīves laikā ierobežojumus sava dzimuma dēļ? 

Teds: Visi jautājumi tiek uzdoti tendenciozi.  

Eņģelis: Vai šo atbildi atzīmēt, kā nē?  

Silvija: Kāds bija jautājums? 

Eņģelis: Vai esat jutuši ierobežojumus sava dzimuma dēļ?  

Teds: Es nevarēju valkāt augstpapēžu kurpes, piemēram. Man bija jāiet armijā.  

Eņģelis: Tātad atbilde uz šo jautājumu ir ‘’jā”? 

Teds: Jā.  

Eņģelis: Un jūs Silvija? 

Silvija: Jā. Es gribu iet prom.  

Teds: Pacieties. Tam ir jēga.  

Eņģelis: Vai esat piedzīvojuši vardarbību sava zemes mūža laikā? 

Teds/Silvija: Jā.  

Eņģelis: Vai, jūsuprāt, augstpapēžu kurpju nēsāšana, grimma lietošana un riesta laika 

apģērbs ir nepieciešams savstarpējo attiecību atribūts? 

Teds: Tendeciozi.  
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Eņģelis: Jā vai nē? 

Teds/Silvija: Nē. 

Eņģelis: Ted, jautājums jums – vai jūs spētu nodibināt attiecības ar cilvēku, kurš ir 

labsirdīgs, izcila personība, lielisks seksuāls partneris un kura sver 330 mārciņas? 

Teds: Ar sievieti? 

Eņģelis: Šeit ir minēts cilvēku.  

Laiks Šķīstītavā rit paralēli Meitenes Silvijas laikam. Tūlīt tie saskarsies. Tikai 

Eņģelis dzirdēs Meitenes Silvijas balsi.  

Meitene Silvija: Cik tas ir kilogramos? 

Eņģelis (nesaprot, kurš to jautāja):  150 kilogrami.  

Teds: Nu... esmu redzējis arī skaistas apaļīgas sievietes.  

Eņģelis: Es atļaušos atzīmēt anketā, ka jūs ieviesāt mūsu sarunā līdz šim neminēto 

skaistuma jēdzienu. Tomēr arī gaidu atbildi uz šo jautājumu.  

Teds: Jā. 

Eņģelis: Vai būtu ar mieru noslēgt laulību ar 330 mārciņas smagu cilvēku? 

Teds: Nu, bet protams. Jūs runājat tā, it kā es būtu kaut kāds bildīšu apmāts 

pusaudzis.  

Eņģelis: Jā vai nē. 

Teds: Jā.  

Eņģelis: Silvija, vai jūs būtu ar mieru nodibināt attiecības... 

Silvija: Nē. Man tāds cilvēks būtu par smagu.  

Eņģelis: Jums ir cits jautājums. Vai jūs būtu ar mieru nodibināt attiecības ar cilvēku, 

kurš ir izcila personība, labsirdīgs, mīl jūs, bet ir neizdarīgs, nav spējīgs uzturēt sevi 

un jūsu bērnus? 

Silvija: Jā. 
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Teds: Kā tad! 

Silvija: Jā.  

Eņģelis: Vai jūs spējat iedomāties monogāmas attiecības ar jūsu partneri mūža 

garumā? 

Silvija: Jā.  

Teds: Jā. 

Silvija: Kā tad! 

Eņģelis: Vai jūs esat par sieviešu ordināciju par mācītājām? 

Silvija: Jā.  

Teds: Es vispār neticu Dievam. 

Eņģelis: Tas gan skanēja mazliet dīvaini, ņemot vērā apstākļus. Jā vai nē? 

Teds: Viņas, protams, varētu būt izcilas mācītājas. Jā.  

Eņģelis: Vai jūs esat piedzīvojuši tādas izpausmes, kuras varētu dēvēt par atkāpēm no 

normas: dusmu lēkmes, pašnāvības mēģinājumi? 

Silvija: Nu, ziniet... Jā. 

Teds: Jā.  

Eņģelis: Vai esat tikuši institucionalizēti un ārstēti? 

Silvija: Jā.  

Teds: Nē.  

Eņģelis: Paldies par jūsu atbildēm uz Paradīzes statistikas pārvaldes jautājumiem. 

Paldies par jūsu atsaucību. Pārsteigums: jums ir iespēja atgriezties kādā no jūsu dzīves 

kopīgajiem mirkļiem.  

Silvija: 63. gada 11. februāris. 
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Eņģelis: To mēs nevaram, tur nebija Teda kunga, un pie tam, mēs nevarēsim mainīt 

notikumu secību. Un tās ciešanas, ko jūs tur sev sagādājāt, nē, nē.  

Silvija: Ted, paklausies, vai tev laulība ar mani likās joks?  

Teds: Kāpēc? 

Silvija: Atbildi! 

Teds: Tā man nelikās joks pēc tam, kad piedzima Frīda.  

Silvija: Redziet, viņš nespēj samelot. Un pirms tam? 

Teds: Nu, kāpēc joks? 

Silvija (Enģelim): Viņš nemāk melot. Tāpēc ir izstrādājis tādu īpašu sistēmu, kā 

neteikt patiesību. Viņš nespēj būt tik slikts, lai melotu. Kundziņš. 

Eņģelis: Nu jā... astotais. 

Silvija: Tas nav nekādu baušļu dēļ. Viņš vienkārši nespēj atzīt, ka ir cilvēks, kurš 

kļūdās.  

Teds: Spēju gan.  

Silvija: Tad atzīsti, ka mūsu laulība tev bija tikai joks. Tavi draugs manā klātbūtnē tev 

jautāja, kāpēc tu esi apprecējis šo trako amerikānieti.  

Teds: Man vajadzēja tevi toreiz aizstāvēt. 

Silvija: Ja tā būtu bijusi vienīgā reize...  

Eņģelis: Tad es saprotu, ka jūs neesat bijuši laimīgi.  

Silvija: Mirklis, kad Frīda ir tikko piedzimusi. 

Eņģelis: Frīdas... nu jau atkal jaunkundze vēl ir dzīva. Mēs to nevaram. 

Teds: Parīze? 

Silvija: Tur tu mani žņaudzi.  

Teds: Barselona.  



 15 

Silvija: Ļoti sāpīgas mēnešreizes. 

Teds: Laulību diena? 

Silvija: Es negribu. Tur bija mana māte. 

(pauze)  

Teds: Atceries, toreiz oktobrī, mirkli pirms… toreiz... mēs it kā… kad mēs pēdējo 

reizi... atceries, toreiz, kad applūda izlietne... 

Silvija: Kad tev bija Londonā intervija?  

Teds: Es taču uz to neaizbraucu.   

Silvija: Vispār es gribētu atgriezties tai vakarā, kad es viņu pirmo reizi ieraudzīju.  

Eņģelis: Tas nav iespējams. Tur pēc mūsu ziņām bija vēl vismaz 25 cilvēki, no 

kuriem 5 ir vēl dzīvi.   

Silvija: Un kas ar mums tur notiks?  

Eņģelis: Nu, iespējams nekas. Iespējams, pilnīgi nekas. Jums tur būs joprojām 

pieejama brīvā griba. Laiks nebūs ilgs, tā kā... nu, bet nesteidzieties arī. ...Tātad esat 

vienojušies.  (Eņģelis zvana pa telefonu vai varbūt kaut kā savādāk izdomāsim) 1962. 

gada oktobris, šis ļaunais, ļaunais mēnesis. Court Green, Devona. Skaista vieta, 

skaistiem cilvēkiem.   

Satumsums. Telefona zvans. 

Dzirdama Eņģeļa balss: Ne jau mani. ...ak, Kungs, nav brīnums, ka viss ir tik 

sarežģīti, ja jūs nespējat vienu pāri nosūtīt uz īsto vietu.  

 

B. Intermēdija. Deja.  

Kopīgā deja. Dejos Teds, Silvija, Meitene Silvija, Eņģelis un režisore Inga Gaile.  

Skan „Music for the Pussycats” – „Party Girl”. Dejas beigās Eņģelis pietuvojas 

meitenei Silvijai un mēģina viņu noskūpstīt. Silvija izvairās. Režisore Inga Gaile 

noliek 2 krēslus.  



 16 

 

4. aina. Blaumaņa ielas diennakts veikals. 

Agrs, agrs rīts. Eņģelis, kurš ir noticējis Meitenes Silvijas eksistencei un Meitene 

Silvija sēž uz režisores Ingas Gailes piegādātajiem krēsliem.  

Meitene Silvija: Ja tu raustīsi vīriešus, nekad džeku nedabūsi. Man to pateica viens 

vīrietis, kad man bija 17 gadu. Es biju naktsklubā kopā ar draudzenēm. Viņš bija ļoti 

piedzēries, tāpēc vienu brīdi man likās, ka viņš pie mana dibena pieturās. Tad es tās 

rokas noņēmu, viņs atkal uzlika. Es atkal noņēmu, tas ir, nevis noņēmu, bet uzliku sev 

uz vidukļa, jo vispār jau tas bija baigais gods: pārējas manas družkas tikai sēdēja pie 

bāra un dzēra savus kokteiļus, skaļi zviegdamas, lai izliktos, ka viņām ir baigi jautri 

un ka viņām nevienu nevajag.  

Eņģelis: Kas bija gods? 

Meitene Silvija: Tas, ka viņš mani uzlūdza dejot. Jo mēs tur bijām četras. Viņš tā kā 

mani izvēlējās.  

Eņģelis: Tu teici, ka viņš bija piedzēries.  

Meitene Silvija: Tas nozīmē, ka viņam bija vienalga, ar kuru dejot? 

Eņģelis: Nē, nu, laikam jau pat piedzērušam nav vienalga, kā tā... nu, kā meitene 

izskatās. Nu un, kas tālāk bija? Tu viņam iešāvi? 

Meitene Silvija: Ko? Ā, pļauku. Nē, nē, pavisam savādāk. Es jau neesmu tik 

drosmīga. Es tās rokas noņēmu un uzliku uz vidukļa. Sev. Vienlaikus mēģināju 

turpināt dejot, nu, tā… nu, kā jau vidusskolā mēs dejojām.  

Eņģelis: Es labi dejoju?  

Meitene Silvija: Tu labi dejo, jā. Bet viņš nedejoja labi un es arī nē, jo man visu laiku 

bija tās rokas jāliek no mana dibena uz vidukli. Līdz viņš neizturēja un teica man: Ja 

tu raustīsi vīriešus, tu pie džeka netiksi. Viņš bija kādus gadus 15 par mani vecāks.  

Eņģelis: Nu, viņš tomēr bija nolēmis tevi… ar tevi pārgulēt.  
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Meitene Silvija: Ja? Tu tā domā? Bet, zini, kas ir visnepatīkamākais – es viņam arī 

noticēju. Tas ir, es vīriešus neraustīju, es vīriešiem klausīju. Bet tad es sāku šaubīties.  

Nu, protams, cilvēkiem nevajadzētu teikt otram, ko darīt.  Nu, tas ir – varbūt man 

nebija tiesību teikt viņam, kur viņam jāliek rokas, jo viņam, kā zināms, arī ir cilvēka 

tiesības likt tās rokas, kur viņš grib.  

Bet no otras puses, tas bija mans dibens. Un varbūt viņam nevajadzēja likt man rokas 

uz dibena. Tas ir pārāk intīms žests dejai ar cilvēku, kuru redzi pirmo reizi mūžā.  

Eņģelis: Tam es varu piekrist. 

Meitene Silvija (iztraucēta no sava iekšējā ārējā monologa): A, jā? …Vispār man 

liekas, ka tas ir viens no maniem labākajiem darbiem mūžā: tas, ka es tās rokas 

uzdrošinājos noņemt.  

Eņģelis: Un tālāk ko darīji? 

Meitene Silvija: Tad gāju prom. Viņš palika sarkanā kreklā šūpojamies deju plača 

vidū. Draudzenes man visas apkārt: kas tas tāds bija, kas tas tāds bija. Kaut kāds 

idiots. Tomēr es ik pa brīdim domāju, varbūt viņam taisnība – es netikšu pie džeka, jo 

raustu vīriešus.  

Eņģelis: Vai tas nozīmē, ka tu ar mani negulēsi?  

Meitene Silvija: Vai tu taisies būt par manu džeku? 

Eņģelis: Es tā nevaru uzreiz pateikt.  

Meitene Silvija: Forši, bet par gulēšanu gan vari uzreiz pateikt.  

Eņģelis: Nu, paklau, mēs jau runājam, cik ilgi, nu… vismaz 8 stundas. Vispirms 

Čomskis, tad Teātra bārs, tad... vēl viens bārs. Tagad te.  

Meitene Silvija: Un? 

Eņģelis: Nu..... 

Silvija pieceļas no galdiņa, mazliet saļīgojas, paņem somiņu.  

Meitene Silvija: Es domāju, ka tev ir interesanti. 



 18 

Eņģelis: Man ir interesanti.  

Silvija iet prom.  

Eņģelis: Nu, pagaidi, es tev pavadīšu.  

Eņģelis dodas pakaļ meitenei Silvijai. Tad attopas, ka nav samaksājis, atstāj naudu uz 

krēsla. Pagriežas un redz, ka meitene Silvija nāk atpakaļ. Meitene Silvija pieskrien 

pie Eņģeļa, apkrīt viņam ap kaklu un kaislīgi skūpsta. Eņģelis pievienojas skūpstam. 

Eņģelis nolaiž rokas uz meitenes Silvijas dibena, tad attopas un uzliek uz vidukļa.  

Pēc kāda ilgāka mirkļa.  

Meitene Silvija: Labi. ......Es ar tevi gulēšu.  

Eņģelis: To es sapratu.  

C. Intermēdija. 

Skan „Priscilla Paris” – „My window”. Režisore Inga Gaile novāc krēslus un izritina 

paklāju. Iznāk Teds Hjūzs naktstērpā, apguļas uz paklāja.  

5. aina.  Guļamistabā. 

1962. gada oktobris. Birokrātiem tomēr ir kaut kā izdevies nosūtīt Silviju un Tedu uz 

vajadzīgo vietu. Tikai Eņģelis un Meitene Silvija šobrīd ir kaut kur starp zemi un 

debesīm. Silvija un Teds ir nokļuvuši abu lauku mājā, kur pavadīja it kā vislaimīgāko 

laiku abu dzīvē. Abi strādāja un rūpējās par bērniem. Teds no rīta rūpējās par mazo 

Frīdu, kamēr Silvija rakstīja, Silvija pēcpusdienās pārņēma stafeti. Teds bija tā brīža 

slavenākais „jaunais” Anglijas dzejnieks, viņu izdeva arī Amerikā. Silvija šai 

periodā, kurā notiek saruna, rakstīja ļoti daudz un sarakstīja nozīmīgākos savas 

dzīves darbus. Viņu attieksme pret dzeju bija atšķirīga – Teds visus pārdzīvojumus 

pārradīja pilnīgi jaunos tēlos, paslēpa sevi dzejoļos (pēc Silvijas nāves tas mainījās). 

Silvija rakstīja daudz personīgāk un nebaidījās būt atpazīta dzejoļos un izmantot tur 

savus dzīves faktus nenomaskētus. Tas ir 1962. gada oktobris, 4 mēneši līdz Silvijas 

nāvei.  

Teds guļ atlaidies gultā. Ienāk Silvija.  
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Teds:  Aizmiga?  

Silvija: Jā.  

Teds: Nāc. 

Silvija: Nē, es gribu celties rīt četros rakstīt.  

Teds: Tas nav normāli.  

Silvija: Es gribu šogad izdot krājumu.  

Teds: Tev ir divi mazi bērni, neviens no tevis to negaida. 

Silvija: Es to gaidu no sevis.  

Teds: …   

Silvija: Kas? 

Teds: Es neko neteicu. 

Silvija: Es pazīstu šo sejas izteiksmi.  

Teds: Kā tu to vari redzēt? Mana seja ir ēnā.  

Silvija: Es dzirdu, kā tu klusē un saprotu, ko tur domā.  

Teds: Silvija, nāc gultā.  Tev vajag atpūsties. Tu pārpūlies.  

Silvija: Un mani dzejoļi ir slikti, ja? 

Teds: Es tā neteicu. 

Silvija: Tu vienkārši baidies, ka mani pēkšņi arī varētu sākt publicēt tikpat daudz, cik 

tevi un tad viņi varbūt pamanītu šo to līdzīgu mūsu poētikā.  

Teds: Ko? …Tu to nopietni?  

Silvija: Alvarezs man teica jau sen, lai es vairāk uztraucoties par sevi, kā par tevi, jo 

tu pats par sevi parūpēšoties.  



 20 

Teds: Jā. Alvarezs varbūt gribētu arī tevi sev blakus gultā. Tu esi laba dzejniece, bet 

nodari sev pāri, ja spied sevi rakstīt. Tev jādod sev laiks. 

Silvija: Lai tu izdotu kārtējo krājumu ar manu palīdzību.  

Teds: Silvija, tas ir ārkārtīgi muļķīgi, ko tu runā. Vai tu iedzēri zāles?  

Silvija: Protams, vai es iedzēru zāles. Protams. Tiklīdz es pieminu kaut ko, kas tev 

nepatīk, tā uzreiz zāles. Varbūt arī mūsu aizsērējušo izlietni labosi, liekot man iedzert 

zāles.  

Teds: Es rīt piezvanīšu santehniķim.  

Silvija: Kāpēc tu to neizdarīji šodien?  

Teds: Beidz. Tu pacel balsi. Frīda pamodīsies.  

Silvija: Vai tu šodien satikies ar  Āziju? 

Teds: (pēc pauzes) Es viņiem uzskrēju virsū grāmatnīcā un mēs aizgājām iedzert 

šeriju.  

Silvija: Viņiem?  

Teds: Lūdzu nesāc. (saņēmies) Nāc, ieritinies man blakus un paguli, es rīt no rīta 

padzīvošos ar Frīdu. Tu vari pagulēt, pastaigāt un pēc tam stundiņu parakstīt, ja gribi.  

Silvija: Un vakarā?  

Teds: Man ir intervija Londonā.  

Silvija: Es neticu nevienam tavam vārdam. Vai tu domā, ka es neredzu, ka es nejūtu, 

kas notiek? Viņa tev uzmācas mūsu mājas virtuvē. Un tu nesūti viņu prom. Nē, tu 

brauc ar viņu kopā uz Londonu.  

Teds: Silvija. 

Silvija: Es tevi ienīstu. 

Teds: Ak, Dievs, tad kāpēc man palikt pie tevis. Tu rīko scēnas vienu pēc otras.  

Silvija: Nu, protams, viņai nav divi bērni un nozīstas krūtis.  
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Teds: Silvija, pagaidi, nomierinies, lūdzu. Tu esi skaista. Tu esi mans skaistā sieva, 

manu skaisto bērnu māte, nāc, lūdzu, atpūsties.  

Silvija: Pasaki, ka jums nekā nav. 

Teds: (klusē)  

Silvija: Tu pat nevari samelot manis dēļ, lai man būtu vieglāk. 

Silvija: Man sāp.  

Teds: Silvija, nāc lūdzu pie manis.   

Silvija: Nē, ej tu pie tās kuces. Šai pašā mirklī, vācies laukā.  

Teds: Netrako. Es aiziešu no rīta. Ja tu nebūsi pārdomājusi.  

Silvija: Labi, tad es iešu gulēt bibliotēkā.  

Teds: Silvija, nāc, lūdzu, izgulies normāli lielā gultā.  

Silvija: Piezvani viņai tagad un pasaki, ka viss ir cauri.  

Teds: Lūdzu, esi prātīga meitene. Es tev atnesīšu zāles. 

Silvija: Es neesmu meitene. Un es nedzeršu zāles. Lai es noreibtu un nesaprastu, kas 

notiek, ja?  

Teds: Es nevaru vairs izturēt. Es tevi mīlu, bet es vairs nevaru izturēt.  

Viņš pieceļas un iziet no guļamistabas.  

Silvija: Ej, vācies! 

Silvija sabrūk.  

Eņģelis: Es nesaprotu, kurš no jums tur ir laimīgs? Vai mēs kaut ko atkal esam 

sajaukuši.  

Teds atgriežas. Viņš apskauj Silviju. 

Teds: Es tūlīt aiziešu pie Frīdas, bet tu mēģini aizmigt. Ja tu neaizmigsi, es tev 

palasīšu.  
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Teds aiziet. Pēc brīža Teds atgriežas, apsēžas pie Silvijas. 

Silvija: Ted, vai tu mani mīli? 

Teds: Es tevi ļoti mīlu.  

Silvija: Un to tur nē.  

Teds: Nē.  

Silvija: Vai mums viss būs labi, Ted?  

Teds: (domās viņš saka sekojošo, bet īstenībā klusē) Mēs visu salabosim. Es rīt 

salabošu izlietni, un tad mēs salabosim te un tur. Es sapūtīšu un vairs nesāpēs. Un es 

iešu staigāt ar Frīdu un Nikolasu un tu varēsi rakstīt. Pēcpusdienā atbrauks tava māte 

un mēs abi varēsim aiziet pastaigāt. Tu redzēsi, kāds skaistums valda: kļavas jau ir 

sarknas, asteru dobes, violetas un dzeltenas, lapas ir sakritušas dīķi, mākoņi...  

Silvija: Ko viņi šeit vispār darīja? 

Teds (domās): Putni lido uz dienvidiem.  

Silvija: Kāpēc viņi ir šeit? 

Teds: Viņas vīram ir klients šeit. Kaut kāda mantojuma lieta. Esi lūdzu mierīga.  

Silvija: Nesaki, kas man jādara.  

Teds: Es rīt nekur neiešu. Es visu dienu pavadīšu ar tevi un bērniem. 

Silvija: Un, kā tad intervija? 

Teds: Es to pārcelšu.  

Silvija: Reizēm es tevi tiešām ienīstu.  

Teds: Es gan tevi ļoti mīlu. Tev tikai jāatpūšas.  

D. Intermēdija. TV 

Ierakstā sāk runāt Lena Dunhama. Silvija un Teds aiziet. Režisore Inga Gaile saritina 

paklāju un iznes mikrofonu.  
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Lena Dunama: Būtu interesanti uzzināt, vai Plātu būtu glābis tas, ja viņa piedzimtu 

mūsdienās. Kad apmeklēt psihoterapeitu nav lielāks kauns kā aiziet pie friziera. Kad 

sievietes kļūst slavenas, rakstot esejas par to, cik viņas ir sliktas mātes un pārdefinējot 

vārda „padauza” semantisko nozīmi.  

Vai viņa būtu dumpīga meitene, kas ienirtu dusmīgā feminisma estētikā?  

Vai viņa kļūtu atkarīga no Ksanaks? Varbūt rakstītu slejas nedēļas ziņu žurnāliem?  

Varbūt viņa būtu mazāk atkarīga no apkārtējo un kritiķu viedokļiem, jo caur internetu 

uzzinātu par meiteņu tūkstošiem, kuras viņas grāmata uzmundrinājusi un 

iedvesmojusi?  

Vai arī tāda pieeja visaptverošam negatīvismam, kāda  tā ir internetā, būtu padarījusi 

viņu tikai vēl trakāku?  

(nolaižot lapiņu ar tekstu) Tas viss ir vidēji interesanti un daļēji asprātīgi. Jau 

pusstundu tu runā par Silviju, neko būtisku nepasakot.  

Inga (mikrofonā): Es negribu runāt par sevi.  

Lena: Kāpēc?  

Inga: Es negribu.  

 

7.  aina. Silvija Plāta runā. 

 

Inga noliek Silvijai mikrofonu skatuves priekšā. Silvija iznāk un runā mikrofonā savu 

dzejoli “Daddy”/“Tētuk”. 

 

Tu tu tu tu, tu  tū nē, tu tū 

Tu nē, tu nevalkā vairs melnu kurpi, 

Kurā es mitu kā pēda trīsdesmit gadu 

Nospiesta un bāla, 
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Neuzdrīkstoties ieelpot, nopūsties. 

 

Papu, man bija tevi jānogalina, 

Tu nomiri pirms es to paspēju --  

Marmorsmaga soma pilna ar Dievu, 

Drausmīga statuja ar pelēku kājas īkšķi, 

Milzīgu kā Sanfrancisko roni. 

 

Ar galvu sniedzoties Atlantijā, 

izverdot zaļu pār zilu, 

Nausetas skaistajos ūdeņos.   

Es mēdzu lūgties par Tavu atgriešanos. 

Ak tu.  

 

Vācu valodā, poļu pilsētā, 

Kara ruļļa noblietētā plakanā, 

Kara, kara un kara.  

Bet pilsētas nosaukums ir visai parasts 

Mans poļu draugs saka, 
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Viņiem tādu esot ducis vai divi. 

Tā kā es nekad nezinu,   

Kur tu sper savu kāju, 

Kur tu sēj savu sēklu,  

Es nekad nespēju ar tevi parunāt.  

Mēle iesprūst man žoklī. 

 

Tā iesprūst dzeloņdrāšu lamatās. 

Ich, Ich, ich, ich, 

Es knapi spēju parunāt.  

Es domāju, ka katrs vācietis esi tu. 

Un neķītrā valoda  

 

Mašīna, mašīna, mašīna,  

Kas  pārgremo mani par ebreju. 

Ebreju Dahavai, Aušvicai, Belzenai. 

Es sāku runāt kā ebrejs.  

Es domāju es tikpat labi varētu būt ebrejs.  

 

 

Tiroles sniegi, Vīnes putainais alus, 

Nav visai tīri vai patiesi. 
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Ar saviem čigānu senčiem un sirdi neveiksmju magnētu 

un savu Taro kāršu kavu, savu Taro kāršu kavu, 

es tikpat labi varētu būt ebrejiete. 

 

Es vienmēr esmu baidījusies no tevis,  

Ar tavu Luftwaffi, tavu hailzihahū.  

Un tavām smalkajām ūsiņām 

Un tavu ārieša aci, gaiši zilu.  

Tanka vīrs, tanka vīrs, ak tu – 

 

Ne Dievs, bet svastika 

Tik melns ka nekādas debesis neizkliegs cauri, 

Katra sieviete dievina fašistu, 

Zābaku sejā varmākas, 

 nežēlīga sirds tādam varmākam kā tu.  

 

Tu stāvi pie tāfeles, tētuk, 

Tai bildē, kas man ir ar tevi, 

Iešķeltu zodu nevis pēdu 

Bet ne mazāk sātans tā dēļ  

Nē nē ne mazāk tas melnais vīrs 

 

Kas pārkoda manu glīto sarkano sirdi uz pusēm.  

Man bija desmit, kad tevi viņi apraka. 

Kad man bija divdesmit es mēģināju nomirt, 

Un tikt tev klāt, tikt tev klāt 

Es domāju man ģeldētu pat tavi kauli.  

 

Bet viņi izvilka mani no maisa, 

Un salipināja atkal mani kopā, 

Un tad es zināju, ko man darīt.  

Es izveidoju cilvēku pēc teva tēla un līdzības 

Vīru melnā ar Meinkampf izskatu 
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Kam patīk mocīt un kost. 

Un es teicu: lai notiek, es teicu: jā, jā 

Tā kā, tētuk, beidzot es esmu tikusi galā ar tevi, 

Melnā telefona sakne ir apcirsta, 

Balsis vairs netārpo cauri.  

 

Ja nogalinu vienu vīru, nogalinu divus – 

Vampīru, kurš man teica, ka viņš esot tu 

Un sūca manas asinis gadu, 

Septiņus gadus, ja gribi zināt. 

Tētuk, nu tu vari atgulties mierā. 

 

Miets tavā treknajā melnajā sirdī 

Un ciematniekiem tu nekad neesi paticis 

Tie dejo un min tevi kājām. 

Viņi vienmēr zināja, ka tas biji tu 

Tētuk, tētuk, tu, maitas gabal,  

es beidzot aizeju.   

 

Pabeigusi runāt dzejoli, Silvija pagriežas un ielien cepeškrāsnī. Kurpes atstāj pie 

cepeškrāsns.  

 

8. aina. Klauni. 

Eņģelis bez spārniem sēž šūpuļkrēslā. Viņam rokāsn avīzē. No cepeškrāsns izlien 

Meitene Silvija ar cepeti uz paplātes.   

Meitene Silvija: Mums tagad vajadzētu  taisīt ēst vienreiz vienam, tad otram.  

Eņģelis: Tas ir kā?  

Meitene Silvija: Pusi laika tev, pusi laika man.  

Eņģelis: Priekš kam tev tas vajadzīgs?  
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Meitene Silvija: Arī mazo likt gulēt vajadzētu vienreiz vienam, vienreiz otram. Visu 

vajadzētu dalīt uz pusēm.  

Eņģelis: Bet tas taču nav iespējams. Man ir darbs.  

Meitene Silvija: Man arī ir darbs.  

Eņģelis: Nu jā. 

Meitene Silvija: Kas, nu jā?  

Eņģelis: Klausies, es atnāku mājās, noguris, un tu uzreiz sāc strīdēties. Liels prieks 

nākt man te mājās.  

Meitene Silvija: Bet tas nav godīgi.  

Eņģelis: Ko tu gribi, lai es daru?  

Meitene Silvija: Es gribu dalīt visus darbus uz pusēm. 

Eņģelis: Tu taču saproti, ka tas nav iespējams. 

Meitene Silvija: Nesaprotu.  

Eņģelis: Labi, man ir apnicis. Tu vienmēr čīksti un sūdzies.  

Eņģelis pieceļas uz iziet pa durvīm. Meitene Silvija apsēžas.  

Skan „Novy Svet. Cuori di Petrolio. Mentira.”  

9. aina. Ballīte. 

Eņģelis megafonā: Es sirsnīgi sveicu viskaistākās un gudrākās jaunās dāmas, kādas 

mūsu personālam bijis tas gods uzņemt. Šis bankets ir tikai mazs apliecinājums 

viesmīlībai, kuru „Dāmu dienas” eksperimentālā virtuve vēlētos veltīt jums šī 

apmeklējuma laikā.  

Silvija: Patiešām eksperimentālā.  

Eņģelis: Apsēdieties, Silvija!  

Silvija: Kāpēc?  
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Eņģelis: Apsēdieties!  

Meitene Silvija: Es tomēr nesaprotu.  

Silvija (Meitenei Silvijai): Viņa mūs ir izmantojusi.  

Eņģelis: Apsēdieties! Mēs visu tūlīt noskaidrosim.  

Teds: Tātad tu domā, ka es viens esmu vainīgs: pirmo sievu Silviju nomocīju, otro 

sievu Āziju nomocīju, tikai trešā nomocīja mani – tā tu domā? 

Meitene Silvija: Nē, es tikai gribēju saprast. 

Eņģelis: Ko? Viņa ir savtīga sieviete, kas nogalināja sevi un parakstīja nāves 

spriedumu arī saviem bērniem.  

Meitene Silvija: Frīda ir vēl ļoti dzīva.  

Silvija: Tu esi tiešām ļoti dusmīgs. 

Meitene Silvija: Vai tad viņš ir Nikolass?  

Eņģelis: Es neesmu nekāds Nikolass, mani sauc pavisam savādāk.  

Meitene Silvija: Es vispār vairs neko nesaprotu. Kas šo ir izdomājis?  

Teds: Vajadzēja tomēr izvēlēties kāzu dienu.  

Silvija: Jā? Es pat apprecējos Svētā Džordža mocekļa baznīcā. Bija klāt tikai mana 

māte. No tavas ģimenes nebija neviena un tu viņiem arī tik drīz nepateici, ka esi 

apprecējies.  

Teds: Tas nelikās būtiski.  

Silvija: Un tavi draugi bija pārsteigti un nevienam no viņiem es nepatiku. Vismaz 

kamēr biju dzīva.  

Teds: Tu visu atkal pārspīlē.  

Silvija: Jā?  

Meitene Silvija: Es negribu precēties. Nē, vispār es gribu precēties, bet, nu, ja 

oficiāli,  tad tikai baznīcā. Bet kurā baznīcā, lai es precos? Tikumība arī nevar kļūt par 
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varmāku ieroci. Kā es varu precēties baznīcā, kur neordinē sievietes un ienīst gejus? 

Kā tas var būt, ka 21. gadsimtā joprojām sievietēm var pateikt – tavs virsuzdevums 

nevar būt brīvība? Nevis: kādu jums brīvību, jūs tāpat izvēlēsieties ērtības. Bet: tev 

nebūs izvēles starp brīvību un kalpošanu un iespēju noiet to ceļu no brīvības izvēles, 

līdz kalpošanas brīvībai. Tev būs izvēle starp kalpošanas veidiem.  

Eņģelis: Es tevi nesaprotu. Nekā tāda nav.  Es vispār neko tādu neredzu. Pie jums 

vispār ir matriarhāts. Un tu vispār esi tik skaista meitene, ko tu vari satraukties? Vai 

tev kaut kas konkrēti trūkst?   

Silvija: Džeks sūdīgs. Vajag normālu džeku izvēlēties.  

Teds: Kāpēc tad tu  to izdarīji? 

Silvija: Ted, bet viss taču nav saistīts ar tevi. Ted!  

Teds: Zini, kāda man bija dzīve? 

Meitene Silvja: Ko viņai tevi tagad pažēlot?  

Teds: Vai tas bija zāļu dēļ?  

Silvija: Skaidrs ka zāļu dēļ.  

Teds: Tad tas bija tāpēc?  

Silvija: Nē.  

Teds: Vai tēvs tevi bērnībā izvaroja? 

Silvija: Jā, kā tad.   

Teds: Kāpēc tad, Silvija?  

Meitene Silvija: Tad viss, ko tu gribi, ir atbrīvoties no vainas apziņas? Tad tikai tāpēc 

tu gribēji viņu satikt?  

Teds: Kāpēc tu nespēj palikt par cilvēku? Kāpēc tu saki: tētuk, tu esi vainīgs? Un 

droši vien, ka tā arī ir, bet tur jau tā lieta, ka mums ir jāatstāj tā vainošana, sevis un 

citu, jāatstāj un jāsaka: sūdu, es dzīvošu. Var, protams, bez sūdu. Es dzīvošu. Par spīti 

tam, ka es jums nederu. Ka man ir neīstais izmērs, nepareizs sakodiens, ka man ir 
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veca āda un nepietiekoši lielas krūtis. Es dzīvošu kaut jums, kaut tev, tēti, nederu. 

Kaut tev, vīrieti, nederu. Es dzīvošu, nevis miršu. Tā tev vajadzēja sev teikt.  

Silvija: Tu neatbildēji uz manu jautājumu. 

Teds: Kāds bija jautājums? 

Silvija: Vai tu mani gribēji satikt tikai, lai atbrīvotos no vainas apziņas, tikai, lai es 

tev pateiktu, ka tu nebiji vainīgs?  

Teds: Nē.  

Silvija: Es jau pati to izdarīju. Tikai man nebija savas istabas un tad nu es vienu 

dabūju savai galvai. Ja jau tikai dibens, tad varbūt tu būtu palicis, bet tā galva gan tevi 

mocīja un kliedz un spļāva.  

Teds: Man patika tava galva.  

Silvija: Tad kāpēc, Ted, bija tik grūti? 

Teds: Piedod. 

Silvija: Ja es nebūtu to nodarījusi saviem bērniem, varbūt man vēl būtu atlicis spēks 

tev palīdzēt un pateikt, ka tu neesi vainīgs.  

Meitene Silvija: Un vēl tev būtu bijusi iespēja pateikt to, kas bija  toreiz jāpasaka.  

E. Intermēdija. Monologs. 

Režisore Inga Gaile iznāk un viņai ir rokās A4 formāta lapa.  

Inga: „Tātad varoņu pazīmes:  

Skatās apkārt, maina viedokļus, meklē stipro plecu, biežāk sievietes kā vīrieši, bet ir 

arī vīrieši,  ķiķina, mulst, nevar izturēt skatienu, izveido īpašas attiecības ar ēdienu, 

dažreiz neēd gadiem, dažreiz vemj noslēpušies no visiem, neprasot pieturēt kādam 

savus matus,  pazaudē mēnešreizes, atrod mēnešreizes, piedzeras irregulāri, gandrīz 

nekad nav veselīgā normālā svarā, ienīst savu ķermeni, ienīst sevi, grib nomirt, grib 

nomirt, grib vienreiz beidzot nomirt.  

Ja kāds neticamu apstākļu sagadīšanās dēļ iemīl, grib to nogalināt…” 
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Inga nolaiž lapu.  

Kā redzat esmu uzrakstījusi monologu. Tas ir diezgan skarbs un didaktisks un tajā 

daudz eifēmismu. Bet šoreiz es gribu runāt ļoti tieši.  

Inga noliek lapu.  

Mani sauc Inga Gaile. Es esmu dzimusi 1976. gada 29.jūnijā. Es savā mūžā esmu 

piedzīvojusi vairākas izvarošanas.  

Vienu reizi 12 gados, kad es biju vēl bērns.  

Vēl vienu reizi 19 gados, kad es biju iemīlējusies, ļoti piedzērusies un aizmigusi.  

Abās šais reizēs es nepazinu cilvēkus, kuri mani izvaroja.  

Izvarošanas spēcīgi bojāja manu dzīvi. Ne vienā, ne otrā gadījumā man nebija tik 

daudz drosmes, lai kādam to izstāstītu. Kāpēc es to stāstu?  

Es nojaušu, ka mums apkārt ir daudz cilvēku, kuri ir piedzīvojuši tādu vai citādu 

varmācību.  

Un es, kas sāka runāt par izvarošanu kādus 12 gadus pēc otrā notikuma, vēlos 

jums pateikt, ka tas ir veids, kā atvērt durvis, iziet laukā un kļūt brīvam.  

Otrs iemesls, kāpēc es par to šodien runāju, ir tas, ka kaut kādā dīvainā veidā 

kauns runāt par izvarošanu stimulē situāciju, kurā izvarošana vispār ir iespējama.  

10. aina. Noslēgums. 

Teds: Vai tu nāksi man līdz?  

Silvija: Mani jau tur nelaidīs.  

Teds (Enģelim): Vai tad nelaidīs? 

Eņģelis: Var arī laist, ja jūs, Ted, pasakāt, ka esat bijis vainīgs, ka viņa to izdarīja jūsu 

dēļ.  

Teds: To es nevaru.  
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Eņģelis: Ted, jums jādodas uz dārziem. Jums Silvija ir piešķirta iespēja pārvietoties 

uz vieglāku darbu: pie pašnāvnieku uzņemšanas. Vai jūs to izmantosiet?... Vai jūs to 

izmantosiet? 

Silvija: Jā.  

Eņģelis: Ted? 

Teds: Bet ja es neiešu, ko jūs man izdarīsiet? Ja es iebāzīšu galvu cepeškrāsnī?  

Eņģelis: Jā, diemžēl pie mums šī izeja nedarbojas.  

Teds: Silvija, es biju vainīgs.   

Eņģelis: Jā, jums to vajadzēja pateikt pirms es paskaidroju, ko jūs par to iegūsiet.  

Silvija: Ted, protams, ka tu nebiji vainīgs.  

Teds: Silvija, es tevi mīlu. 

Silvija: Vajag izturēt, Ted.  

Eņģelis: Ted, man ļoti žēl, bet... jums jāiet. Mums laiks šeit iet uz beigām, viņš man 

atļāva doties uz zemi.  

Teds: Uz Indiju kā sievietei? 

Eņģelis: Vai tad jūs toreiz negulējāt?... Nē. Uz Latviju.  Par vīrieti. Ted, jums būs labi 

dārzos. Tur visiem ir labi.  

Teds: Bet es negribu.  

Eņģelis: Jā… man ļoti žēl, Uz redzēšanos, Ted. Es jūs noteikti lasīšu uz zemes. Tikai 

neatcerēšos šo mūsu tikšanos… Jums vienkārši jāapsēžas un jāgaida. Aizmigsiet un 

pamodīsieties dārzos. Uz redzēšanos 

Teds: Pagaidiet... 

11. aina. F. Gaisma no cepeškrāsns. 

Mīļā, Inga. Rakstu tev no cepeškrāsns, kurā tu mani atkal iestūķēji. Te vispār nav tik 

slikti, ir silts un ēdiena pietiek. Tikai ēst negribas un vispār neko negribas.  Tā kā, šeit 
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var patiešām labi novājēt. Teds atkal sēž gaidīšanas gaitenī un mums ar Nikolasu ir 

plāns. Tikai tev to neteiksim, jo viņai visur ir spiegi. Un, pat ja tu neesi viens no tiem, 

tu jau šo vēstuli noteikti nolasīsi skaļi. Es pat iztēlojos, kāda būs mizanscēna.  

Vispār es gribēju tev pateikt, ka ļoti nožēloju 1963. gada 11. februārī pieņemto 

lēmumu, kaut arī izrādās, ka viņš/viņa, ka Dievs tomēr eksistē.  

Bet, ja pēc izrādes kāds tev vaicās: kas tālāk, tas jau ir par traku, tad vari viņiem nodot 

no manis: elpojiet, lūdzu, vienkārši turpiniet elpot,  

Tava Silvija Plāta.  
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