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Esu laiminga čia būdama, nes išties gerbiu, vertinu ir myliu vieną iš didţiųjų Lietuvos moterų – 

Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Mano darbinėje ir kūrybinėje biografijoje ji yra labai svarbi. Štai 2010 

m. uţ savo romaną „Marios vandens“ gavau patį graţiausią apdovanojimą – Petkevičiatės-Bitės 

literatūrinę premiją. Šventė Puziniškio dvarelyje įsiminė visam gyvenimui. Visur, kur tik galiu 

lenkiuosi šiai iškiliai ir išdidţiai moteriai. Kai 1986 m. šventėme Petkevičaitės 125-erių metų 

jubiliejų, parengiau apie ją paskaitą, kurią perskaičiau daugybę kartų, vaţinėjau po Lietuvą – paskui 

buvo ir 130-ties, ir 140-ties, ir 150-ties metų Bitės jubiliejai – ir vis dar tebėra aktualu apie ją 

kalbėti, smalsu klausyti.  

Tačiau šiandieną į mano galvą lenda kitokios metaforos.  

Aš mėgstu pakeliauti po Lietuvą, kai esu kviečiama kalbėti apie literatūrą ir rašytojus,  vien 2012–

2013-aisiais metais, kai minėjome didįjį Maironio jubiliejų, gal 40 kartų buvau išvykusi į 

bibliotekas, muziejus, kultūros centrus, mokyklas... Ir štai grįţtu jau vėlyvą vakarą, netoli Kauno 

yra didţiulis slėnis per Nerį, matyti labai toli, vienos mašinos kyla, kitos leidţiasi, tamsiame kelyje 

ţaiţaruoja nenutrūkstamas  šviesų srautas. Daugybė automobilių, jie kaţkur lekia, skuba, tik ar 

spėja? Ir tuomet man ateina į galvą, kad didysis Maironis bijojo automašinų, nenorėjo į jas sėsti, 

labiau pasitikėjo traukiniais. Buvo tuomet keisti laikai, kai mūsų klasikai suspėjo visur nuvaţiuoti 

arkliais ir palikti mums savo neblėstančią šlovę. Taigi, tais vėlyvais vakarais, tarp begalybės 

mirguliuojančių šviesų, kai ir aš švilpiu į savo poilsio naktį, tarytum išgirstu  Patrono Maironio 

klausimą – kurgi jūs taip lekiate, kur skubate, o kaip mes, ar dar mus prisimenate? „Argi mūsų 

karionės, idealai praţus / Be algos, be naudos ir ţymės?“  Bandau klasikui pasakyti, kad jų idealai 

nepraţuvo, tik mūsų dabar jau kiti... Tuomet jis dar klausia to, ko labiausiai bijau – jis klausia – 

moterie, direktore, kodėl tiek metų nebaigi sutvarkyti mano iškiliųjų rūmų Kaune, Rotušės aikštėje? 

Argi niekam neberūpi, kad didžiojoje svetainėje, kur pas mane buvodavo tiek iškilių svečių, byra 

lubų tinkas, argi neberūpi, kad kiauri langai, argi negėda, kad fasadas iš aikštės pusės vien sienų 

nuobiros?  Kodėl toks moteriškas šeimininkavimas?– klausia manęs Maironis? Ir ką aš galiu jam 

atsakyti – prelate, poete, klasike – aš stengiuosi,  daug metų stengiuosi, niekada nepamirštu jūsų 

rūmų, jais rūpinuosi, aš stoviu už kiekvieno vis naujo kultūros ministro durų, beldžiuosi į jas, 

lankstausi, aiškinu, betgi tie vyrai – jie visada turi svarbesnių reikalų, įdomesnių objektų, jie 

paskiria Tavo, poete, rūmams tiek, kiek nubyra nuo didžiūnų, valdovų ir kunigaikščių... Jie jau 

nebesvarsto, koks tu buvai svarbus Lietuvai, kiek jėgų padėjai dėl Tėvynės likimo... „Kiek kartų man 

virė iš skausmo krūtinė...“  negi nežino jie, tie ministrai ir valdininkai – graudenasi Maironis...   

Ţiburiuojančiame vėlyvo vakaro kelyje aš bandau pasiteisinti Bitės ţodţiais: „Uţsikroviau pareigos 

naštą.  Gyvenu įsiknisusi į savo darbą. Daugiau negaliu... Nebarkite.“ Poetas nebara, jis traukiasi į 

savo amţinybę, vis dar sunerimęs, kad „uţmirš mano giesmes“. Neužmirš – paguodţiu, kol bus 

gyvas nors vienas lietuvis – neužmirš.  

Lekiu ir lekiu kartu su tuo pašėlusiai ţiburiuojančiu kelio srautu, tačiau uţsnūsti man neleidţia 

mūsų Bitė-Petkevičaitė, ji nuogąstauja ir aiškina: „Jūs vėl turite rūpesčių su Tėvynės sargyba, 

valstybės reikaluose neišvengiami tarp partijų kompromisai.  Negėda nusileisti, jei tuo nusileidimu 

tėvynę apsaugosim nuo praţūties. Aliai vieno lietuvio turi kuo uoliausiai stoti savo šalies sargyboje 

ir ginkluotis visomis dvasios išgalėmis – ne kardais ir šautuvais! To nesugebėsime, ir iš tokių ginklų 

naudos nelaukime, morališkai pakelti sunkią kovą uţ savo senelių kalbą ir ţemę. O kada paţiūriu į 

mūsų ţmones, visuomeniniu ir politikos miegu sau ramiai knarkiančius, trokštu pavirsti šimtagalve 

hidra mokytoja.“ Ką galiu jai ištarti – nepriklausau jokiai partijai, mano partija Lietuva, kultūra, 

literatūra – sakau  Bitei ir raminu ją – išaušo pavasaris ir visi iš miego pabus, ir nustos knarkti, ir 

rūpės jiems Lietuvos sargyba, bet, deja, neužteks vien dvasinės kovos, mus bara NATO ir Europos 
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sąjunga, mes privalėsime kardams ir šautuvams skirti 2 procentus bendrojo vidaus produkto, nes už 

kiekvieno kampo tyko pavojai. „Tai Lietuvą visuomet persekioja pavojai...“ – liūdna atsidūsta Bitė.  

Vėlyvą vakarą aš jau esu pavargusi, tačiau mane dar norėtų pakalbinti Juozas Tumas-Vaiţgantas, 

Juozapas Herbačiauskas, Salomėja Nėris, gal Krėvė-Mickevičius, būtinai Ţemaitė, dar seserys 

Lazdynų Pelėdos, būtinai Marija Pečkauskaitė, būtinai Biliūnas, bet mano kelias iki namų jau 

trumpas, todėl sutinku pakalbėti tik su dviem jaunais vyrais, kuriais ţaviuosi ir myliu... Vienas jų 

yra Povilas Višinskis, kurio balsas ataidi net iš 1898 m., iš tolimosios Jaltos, kurioje gydo dţiovą: 

jis apgailestauja, kad daug Lietuvos jaunuomenės išplūsta į Ameriką, tuo darydami didelę skriaudą 

savo Tėvynei, „kad taip visi pasilikdami savo krašte iš visų pajėgų stengtųsi pagerinti ir palengvinti 

savo būvį, tai nebūtum tokie nuvargę ir biedni.“ Aš vėlgi raminu sunkiai sergantį Povilą, sakau jam, 

jog pasaulis dabar atviras, ir jaunuomenė plūsta ir plūsta ne tik į Ameriką, bet ir į kitas šalis, ir jos 

nesulaikysi, ir tautos maišosi lyg katile, atplūs svetimtaučių ir į mūsų Tėvynę, bet Lietuva dar 

tebėra, joje dar kalbame lietuviškai ir žemaičių galvos vis tokios pat didelės, kaip tavo laikais, kai 

jas matavai savo antropologiniam tyrinėjimui – taip guodţiu Povilą... 

Ogi kitas jaunuolis, su kuriuo irgi šnekteliu, tai Vytautas Mačernis –  graţus, intelektualus ir labai 

talentingas. Jam tik dvidešimt treji, o jaunimo nuomonė mums svarbi.  Vytautas optimistas, jis dar 

vis tebeturi daug vilties: „Nors Europa yra pavargusi ir lyg išsisėmusi, tačiau gyvybė ir yra tuo 

nuostabi, kad ji prasiverţia ir vis gyvena. Mes dar neparodėme tikro savo gyvybingumo. Jis dar 

ateities dalykas. Taigi geiskime likimo palankumo, Apvaizdos laiminimo, kad galėtume toliau 

gyventi laisvi, o patys stenkimės tapti tautos gyvybingumo viršūnėmis, pačiu vainiku.“  Taip, 

jaunuoli poete, taip mes dar neparodėme savo gyvybingumo viršūnės, bet ateitis juk gali būti labai 

iškili, su šlovės vainikais ant galvų... Nors, deja, niekas neţino, kokia gi Lietuvos ateitis, bet 

gyvename viltimi... 

Aš jau išlipu iš automobilio, naktis visai nusileido, mėnulio pilnatis klastingai vypso, o ţiburiuojanti 

mašinų upė lekia ir lekia tolyn. Būkite ir jūs atidūs, jus taip pat pašėlusiai skubančius vieną 

ţvaigţdėtą vakarą gali uţklupti netikėti klausimai... Netikėti iškeliavusiųjų klausimai mums, dar 

esantiems ČIA ir DABAR. 


