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!veicaro keiksmai - !iauli$ „kietuoli$“ tarme

Audron% Urbonait%
2013-10-16 15:38

Kai Markusas Roduneris, devint! kart!  rengiantis Europos literat"ros dienas
Lietuvoje, atsiunt# $i% met% sve&io i$ 'veicarijos ra$ytojo Pedro Lenzo romano „(ia a$
Varatarius“ i$trauk!, pirmiausia pasakiau: „Fe: prastuomen#s gyvenimas entuziazmo
man nekelia.“

Nagi pasi)i"r#kite, k! gavau: "...visas tas $iknon einantis pasaulis $iande i$vis
nebetur' atminties. S#km# negal' perne$t atminties. I nieks nenor' atsimint, kapstytis
po praeit*, visi tie optimistai i vizionieriai, i fifos telike, i patarin#jantys pajacai
)urnaluose, i i$vis visi jie saka tipo reik )iet' * priek*.

Susilau)ai, pavyzd)iui, koj!, nieka tokia, )iek * priek*! I$met' i$ darba – nieka tokia,
)iek tik * priek*. Nusiva)iuoji, bankrutuoji – )iek * priek*. V#)iu susergi – )iek * priek*!
Sorry, kur tiksliai man )iet'? + katr! viet! ten prieky, a?

Kur tu gali )iet', kai matai, ka tau parein' visi$ki ragai, batai? Vien)o, baikim gal su
tom nes!mon#m, gerai. I jeigu man u) nugaros atroda geriau negu prieky, tai a$ i
)i"riu atgal.“

Ties! pasakius, tekstas labiausiai man primin# koktul* keliant* Saul#n!, persona)! i$
ka)kurios televizijos, - nejuokinga ir banalu.

- O kas tas autorius? - paklausiau tik i$ mandagumo.

- Pedro Lenzas, 'veicarijos literat"ros )vaig)d#. Pamatysi, tikrai verta skaityti,
nedaryk i$vados i$ keli% eilu&i%“, - nukirto M.Roduneris.

- Aliuzija & kaimieti"kum' mane nervina.

- (ia apie buvusio narkomano gyvenim!. Varatarius (vartininkas. – A.U.) - l"zeris,
turintis savo filosofij!, - paai$kino M.Roduneris.

- A-aa, dabar ai"kiau. Bet tas imituojamas pras(ioki"kumas vis tiek
nelimpa. Na, gerai, si$sk, bet nepa)adu, kad i"kent%siu – kvepia !iauli$
mentalitetu.

(ia M.Roduneris prad#jo juoktis, nes paai$k#jo, kad romanas para$ytas 'veicarijos
Berno vokie&i% tarme $nekam!ja kalba, o j* * $iaulie&i% l"zeri%-dielovar% $nekam!j!
kalb! i$vert# Rimantas Kmita. Kadangi $iaulie&i% $nekamoji ra$ytinio atitikmens
neturi, teko sugalvoti, kaip u)ra$yti trumpinamus ir netaisyklingai kir&iuojamus
)od)ius.
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M.Roduneris vert# tekst! i$ Berno vokie&i% tarm#s, o R.Kmita i$ romano voki$kojo
leidimo. Paskui jie abu tar#si, kaip t! $veicari$k! filosofij! paversti 'iauli% „berniuk%“
)argonu. Abu vert#jai 'iauli% mentalitet! pa)*sta kaip penkis savo pir$tus – R.Kmita
ten gim,s, o $veicaras kalbininkas ir vert#jas M.Roduneris – ten ved,s.

Knyg! lietuvi$kai jau i$leido 'veicarijos leidykla "BaltArt" (leid#jas Danielis
Saegesseris). Iki $iol $i leidykla leido lietuvi% autori% k"rinius voki$kai, o P.Lenzo
romanas - pirmoji lietuvi% kalba i$leista knyga.

!veicaras – m#rininkas ir d)iazo meistras

„I$ kur j"s t! autori% i$trauk#te? Ra$o it proletariniame mieste vis! gyvenim! b"t%
praleid,s“, - u)kalbinau leid#j!.

„Glazgove skaitytojai tvirtina, kad jis ra$o apie j% miest!. Kaune sak#, kad knygos
herojus – i$ Naujosios Vilnios. P.Lenzas kil,s i$ ma)iuko Langentalio, bet jis –
labiausiai perkamas autorius 'veicarijoje. Labai populiarus, nes yra ne tik ra$ytojas,
bet ir d)iazo muzikantas.

Knyga pristatoma per muzikinius vakar#lius, i$leistas audio*ra$as, o Berne
pastatytas spektaklis ir netrukus pasirodys filmas, sukurtas romano pagrindu“, -
pasakojo D.Saegeseris.

P.Lenzas, baig,s mokykl!, mok#si m"rininko amato ir dirbo statybose – pakankamai
prisi)i"r#jo herojui tinkamo m!stymo b"do. V#liau jis dirbo kataliki$koje organizacijoje
su jaunimu. 1965 gim,s autorius tik sulauk,s trisde$imties i$laik# suaugusi%j%
mokyklos brandos egzaminus ir po to kelis semestrus studijavo ispan% literat"r! Berno
universitete.

Nuo 2001 met% jis dirba kaip nepriklausomas autorius. U) $nekam!ja kalba
para$yt! roman! jis peln# Berno kantono ir vokietkalb#s 'veicarijos Friedricho
Schillerio premij!. Tai pirmoji P.Lenzo prozos knyga – iki $iol jis ra$# eil#ra$&ius ir
pjeses radijui. Knygos leidim! lietuvi% kalba par#m# 'veicarijos kult"ros fondas „Pro
Helvetia“.

Kuo herojus skiriasi nuo !iauli$ „berniuk$“

Romanas yra vientisas monologas vyruko, k! tik i$#jusio i$ kal#jimo ir suprantan&io,
kad jis yra nevyk#lis, bijantis, jog nei$tvers ir v#l imsis narkotik%. Ta&iau, skirtingai
nuo 'iauli% loch%, - jo keiksma)od)iai $veln"s, o jam pa&iam b"dinga gerie&io
melancholija.

Herojus Varatariumi vadinamas ne tod#l, kad b"t% vartininkas. Jis apgina ma)iuk!
Belzer*, kur* $utv# pastato * vartus, o paskui nutaria atspardyti iki kraujo, kai komanda
pralaimi. Bet iki s!mon#s netekimo prispardo heroj%, kuris s!moningai nukreipia *nir$*
* save ty&iodamasis i$ sumanymo pridau)yti silpnesn*. „A$ &ia varatarius!“– mu$kite“, -
$aukia herojus, kol u)springsta krauju.

Kad nepultume *sivaizduoti, jog $veicar% lochai r"s&iai keiktis nemoka, eleganti$kai
atrodantis $veicar% autorius P.Lenzas Ra$ytoj% s!jungoje Vilniuje Berno tarme
pok$tel#jo klausytojams keiksma)od* i$ penki% )od)i% junginio, i$ kuri% du – lytini%
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organ% pavadinimai. Ne patys tauriausi.

Ta&iau romanas i$ ties% yra apie jautr% )mog%. Jo melancholija ir juokingumas –
tikrai verti d#mesio.

„Ka)kur de$imt, gal puse vienuolikas. Nesvarbu. Bet kokiu atveju )iauriai $alt, v#jas
kand', 'umertalis. Lapkritis. I mana $irdis sunki kaip sens, permirk,s skudurs.

A$ traukiu * Mezon! kavos su pagerinimu.

Kali"z#s $aibas jau pra$v,stas taip, ka a$ i neatsimenu, kaip i kur. Tai va, tu$&iom
ki$en#m, o kavos su kokiu pagerinimu )iauriai reik', nu i poros chebrant%, poros bals%.

Tai va, ki$en#j v#jas, tik pora cigariuk% i $iek tiek smulki%. Ne paskutinioji da, bet
jau beveik. Laukiu da, kol toks tips skol! gra)ins. O tu pabandyk, i$eik i$ kali"z#s i
papasakok kam nors, ka tau kai kas skolings $aib%, tik va daba bi$ki su jom pras&iau.

Tai va, atvarau * Mezon!, o tada Regula man,s klaus', a turiu i$ ko sumok#t'.

Neblogs klausims, kai gerai pagalvoji.“

Varatarius u) s!skaiton ne*mu$t! kavos puodel* *simyli Regul! ir...papra$o paskolinti
pidisok! iki pirmadienio.

Toks gyvenimas.

Romanas trumputis, bet jame apstu graudulio, komi$k% situacij%, sodri% i$sirei$kim%
ir ...subtilumo.

Trys vokie(i$ kalbos atmainos

Vilniuje i$traukas i$ roman% skait# trys voki$kai ra$antys autoriai i$ skirting% $ali%.
Be $veicaro P.Lenzo, Europos literat"ros dienose dalyvauja vokietis Joergas Bernigas
(romanas „Nei potvynis, nei atosl"gis“) bei jauna austr% ra$ytoja Anna Weidenholzer
(romanas „-iema )uvims – * gera“).

Trys vokie&i% kalbos atmainos ir trys * smegenis kertantys pasauliai.

Tik antr!j! knyg! i$leidusios A.Weidenholzer romano tema – senyvos moters
Marijos, netekusios darbo, nuotaik% kaita ir sav,s suvokimas. Kad adekva&iai
pavaizduot% bedarb#s i$gyvenimus, ra$ytoja pirmiausia padar# daugyb, interviu su
bedarbiais ir fiksavo j% i$gyvenimus.

Austrijoje romanas sudomino *vairi% socialini% sluoksni% skaitytojus.

J.Bernigo romano „Nei potvynis, nei atosl"gis“ veiksmas vyksta 1987 met% Leipcige,
kur girtaujantis ir nykiai dienas leid)iantis jaunim#lis kuria planus, kaip pasprukti *
Vakarus.

Buities detal#s – pavyzd)iui, )aliai da)ytos aliejin#s koridori% sienos arba
komunalin#s but% valdybos *pro&iai tobulai primena sovietin, realyb,. I$traukos i$ $i%
autori% knyg% skelbiamos internetiniame almanache „Po 'iaur#s dangum“.
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'iemet literat"riniuose skaitymuose dalyvauja latvi% ra$ytoja Nora Ikstena, lenkai
Justyna Bargielska ir Bohdanas Slawinskis, lietuvi% ra$ytojai Aist# Kisarauskait#, Jurga
Tumasonyt#, Birut# Jonu$kait#, Jaroslavas Melnikas, Eugenijus Ali$anka, Andrius
Jaku&i"nas ir Rolandas Rastauskas.

Rengin* ir k"rini% leidyb! par#m# ir Vokietijos bei Austrijos ambasados, taip pat –
Latvijos literat"ros centras, Lietuvos kult"ros r#mimo fondas, Klaip#dos miesto
savivaldyb#.


