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J.Luk"os „Partizan$“ skaitymai "veicarus supa%indino su balta
d&me Europos istorijoje
lrytas.lt

2011- 02- 02 12:15

!" saus" penkiuose !veicarijos voki#kosios dalies miestuose vyko Juozo Luk#os
„Partizan$“ vertimo " vokie%i$ kalb& skaitym$ ciklas. Ne tik 'urnalist$ bei istorik$, bet
ir miestie%i$ d(mesio sulauk)s renginys prasid(jo sausio 17 d. sostin(je Berne.
„Legendinio partizano J. Luk#os knyga – tai ne tik autenti#kas pokario kov$ prie#
sovietin) okupacij& dokumentas, bet ir paminklas stipriai ma'os tautos dvasiai“, taip pristat( knyg& 'inomas Baltijos #ali$ kult*ros populiarintojas !veicarijoje
'urnalistas Danielis Saegesseris.
„Da'nai susiduriu su situacija, kai #veicarai nusteb) klausia, kas yra tos Baltijos
#alys ir kur jos yra. Labiau i#silavin) 'mon(s domisi, kod(l jos nebenor(jo b*ti
Soviet$ S&jungoje. Daugeliui tai - balta d(m( Europos 'em(lapyje“, - pasakoja
istoriko germanisto i#silavinim& turintis D. Saegesseris. Tod(l jo "kurto „BaltArt GmbH
Switzerland“ svarbiausias tikslas - supa'indinti germani#k&j& Europos dal" su Baltijos
#ali$ istorija ir kult*ra.
!ioje leidykloje pasaul" i#vydusios knygos – B. Sruogos „Diev$ mi#ko“ ir J. Luk#os
„Partizan$“ vertimai - papildo viena kit&. Viena pasakoja apie lietuvi$ kan%ias
vokie%i$ koncentracijos stovykloje, kita - apie lietuvi$ kov& prie# soviet$ okupacij& ir
stalinizmo teror&. „!ios pirmosios knygos – tai "'anga " knyg$ apie Baltijos #alis ir j$
istorij& cikl&“, - dalijosi mintimis leid(jas.
Istorin" - literat*rin" J. Luk#os „Partizan$“ maraton& u'baig( pra(jusio penktadienio
(sausio 28 d.) skaitymai gimtajame knygos vert(jo Marko Rodunerio mieste
Reinfeldene, sutrauk) pus#imt" #veicar$.
„Ne paslaptis, kad ir daugelis istorik$ iki #iol ignoruoja Lietuvos partizaninio
jud(jimo fakt& ir reik#m)“, - vakar& ved)s M. Roduneris atv(r( #veicar$ publikai ties&
apie beveik de#imtmet" trukusias kovas prie# totalitaristin) Rusij&, priverstin)
sovietizacij&, kol*ki$ k*rim&. Dvide#imt met$ Lietuvoje gyvenan%io #veicar$
kalbininko pasakojim& svariai papild( „Lietuvos gyventoj$ genocido ir rezistencijos
centro“ parengt$ nuotrauk$ paroda.
Dramati#kas Lietuvos istorijos laikotarpis suk(l( daug klausim$ Alpi$ gyventojams.
Nuo kebli$ apie strib$ tapatyb) bei dabartin) Baltijos #ali$ situacij& did'iojo kaimyno
pa#on(je iki maloni$ apie #iuolaikin) lietuvi$ literat*r&. M. Roduneris yra i#vert)s J.
Ivanauskait(s knygas, skait)s "vairiuose leidiniuose publikuotus J. Erlicko, J. Kun%ino,
R. Gavelio, R. Rastausko ir kit$ ra#ytoj$ k*rinius, o #"kart kalba ypa% gyvai sukosi
apie S. Parulskio proz& ir V. V. Landsbergio istorijas visai #eimai.
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