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Laptevų jūros tremtinių brolija

LAPTEVIEČIAI maloniai kviečia Jus,
Jūsų bičiulius ir artimuosius

LAPTEVIEČIAI
Nuoširdžiai dėkojame Brolijos
rėmėjams:

2020 m. rugpjūčio 22 d. 12 val.
į tradicinį tremtinių susitikimą
Lietuvos liaudies buities muziejuje
Rumšiškėse prie žeminukės - jurtos

•

LR Seimui

•

LR Vyriausybei

• paminėti Gedulo ir Vilties dienos;

•

LR Kultūros ministerijai

• dalyvauti Dalios Grinkevičiūtės atminties ir
pagarbos medalio įteikimo ceremonijoje;

•

LR Kultūros tarybai

•

Lietuvos nacionaliniam muziejui

• pasidžiaugti prie jurtos pastatytu jakutų
apeiginiu stulpu serge, skirtu Lietuvos ir
Jakutijos (Čiurapčia raj.) gyventojų, 1942
m. ištremtų į Arktį, atminimui;

•

Lietuvos liaudies buities muziejui

•

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui

•

TS-LKD Dainavos skyriui

• apžiūrėti Raimondo Urbakavičiaus ir Gintauto Aleknos fotografijų bei Aleksandros
Inokentjevos-Bočiariovos (Sacha respublika) paveikslų reprodukcijų parodas;

GEDULO IR VILTIES
DIENOS PAMINĖJIMAS

Renginį ves aktorius Petras Venslovas,
dalyvaus folkloro ansamblis „Kupolė“
ir Marijampolės senjorų choras „Bočiai“.
Renginio metu prašome vadovautis SAD
rekomendacijomis dėl pandemijos.
Organizatoriai:
		Lietuvos liaudies buities muziejus,
		Brolija LAPTEVIEČIAI

Brolijos LAPTEVIEČIAI rekvizitai
Politechnikos g. 57, 44100
Naujasodžio k. Kauno raj.
Registracijos kodas 191945856
A.s. LT 207300010002509959
Tel.: +370 698 14109, +370 37 778158
www.laptevieciai.lt

Rumšiškės, 2020 m. rugpjūčio 22 d.

Atminimo šventė prie jurtos

Minint Gedulo ir Vilties dieną prie paminklų
tremtiniams Vilniuje 2019 06 13
(pirmoje eilėje trečias iš kairės – Jonas Rytis Puodžius)

MANO KARTA
Neprieis. Neištars. Nepaglostys.
Apvilta, sutrypta, ištremta,
Neišmokusi verkti ir guostis.
Atšiauri mano amžiaus karta.
Iškentės. Pagailės – neparodys.
Atsikelti nuo žemės padės.
Tik paliks neištartas žodis,
Pats švelniausias kertelėj širdies.
Ir prieis. Ir atleis. Ir paglostys.
Praeities gerumu užburta.
Neišmokusi verkti ir guostis,
Iškeliaujanti mano karta.
Vytautas Cinauskas

Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse
prie žeminukės-jurtos 2019 m. gegužės 30 d. vyko
iškilmingos jakutų apeiginio stulpo serge, skirto atminti Lietuvos ir Čiurapčios (Jakutija) gyventojų tremtis į Arktį 1942 metais, atidengimo ir pašventinimo
iškilmės. Šventėje dalyvavo tautiškais rūbais
pasipuošę Lietuvos ir Latvijos jakutų bendruomenių
nariai bei svečiai iš įvairių Jakutijos rajonų ir brolijos
„Lapteviečiai“ nariai, iš viso apie 80 žmonių.
Serge iš Birštono girioje užaugusio maumedžio
pagamino Jakutijos verslininkas tautodailininkas
Aleksandras Pavlovas. Jam talkino buvęs tremtinys
nuo Janos krantų Arūnas Masiulis. Arūno šeimos
narius 1863 m. caro, o 1941 m. sovietų valdžia
trėmė vis į tas pačias vietas prie Janos upės. Kiti
padėjėjai – rumšiškėnas, aktyvus visuomenininkas
ir kraštotyrininkas, partizaninio judėjimo Lietuvoje
atminties puoselėtojas Vytautas Markevičius su
sūnumi Mindaugu bei muziejaus direktoriaus pavaduotojas Eligijus Juvencijus Morkūnas ir laptevietis
Jonas Markauskas. Per kelias dienas buvo pagamintas jakutiškais tautiškais raštais išmargintas
serge ir, padedant LLBM darbuotojams, pastatytas
Tautos tremties ir pasipriešinimo sektoriuje. Užrašas
ant serge liudija apie įvairių tautų žmonių trėmimus
sovietmečiu į atšiauriausius Rusijos rajonus ir
ištremtųjų naikinimą.
Atvykęs jakutas šamanas, pagal senovės
papročius per apeigas aukodamas dievams ugnį ir
maistą, pašventino serge. Aleksandras Pavlovas papasakojo apie serge prasmę. Tai gėrio ir santarvės
žmonėms linkintis ženklas. Kaip ir krikščioniškas
kryžius, jakutų serge statomas išskirtinėmis progomis prie namų ir atmintinose vietose. Serge
kviečia žmones tvirtai stovėti savo žemėje, būti jos
šeimininkais, tyrinėti ir žinoti savo tautos šaknis,
atlaikyti visus sunkumus.
Aleksandras Pavlovas padėkojo už pagalbą talkininkams ir įteikė atminimo dovanas. „Lapteviečiai“
padėkojo autoriui už atliktą darbą, įteikė jam ir
jakutų bendrijų atstovams lapteviečių knygas bei

Aleksandras Pavlovas su talkininkais prie serge
suvenyrus. Šventės dalyviai aplink serge sušoko
tradicinį tautišką jakutų jocherį. Po trumpų vaišių ir
jakutiškų bei lietuviškų dainų svečiai išvyko į Rygą,
kur tris dienas vyko Baltijos šalių ir Europos jakutų
bendruomenių konferencija bei jakutų vasaros saulės
sutikimo šventė Jisiah‘as.
O Aleksandras Pavlovas, pastatęs jakutišką serge jau devyniose pasaulio šalyse, ir toliau vyks jų
statyti, taip linkėdamas žmonėms santarvės ir gėrio.

Jonas Markauskas

