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vieta, kurioje paliktas svarbus ženklas apie rašytojos 
gyvenimą Vilniuje ir čia jos nuveiktus darbus. Dau-
gelį metų šis Žemaitės skverelis buvo populiarus 
tarp miesto feminisčių – jos čia dažnai susirinkdavo. 
Ar šis paminklas čia bus visą laiką, sunku pasakyti, 
nes paskutiniais metais vis pasigirsta siūlymų jį iškel-
ti į kitą vietą. Pirmą kartą šis klausimas buvo stipriai 
užaštrintas 1975 m., nes dėl skverelio ateities įvairių 
planų turėjo verslininkai. Panašių bandymų būta ir 
vėliau, yra jų ir dabar. Paminklas vis dar čia, skverely-
je prie pagrindinės Vilniaus miesto arterijos – Gedi-
mino prospekto. Į jį užsukti, pasidžiaugti skulptūra, 
prisiminti rašytojos kelią į didžiąją literatūrą malo-
nu ne tik sostinėje gyvenantiems žemaičiams.

Sovietmečiu dalis pastatų, kuriuose rašytoja 
Vilniuje gyveno, buvo pažymėta memorialinėmis 
lentomis. Laikui einant dalies jų neliko. Ar atsiras 
naujos? Šiandien į tą klausimą atsakyti sunku... 

Žemaitės vardas yra iškaltas 2009 m. Vilniaus 
Vingio parke respublikinės dainų šventės metu ati-
dengtoje skulptūroje „Vienybės medis“ (skulpto-
rius Tadas Gutauskas), kurioje iš viso yra įamžinta 
100 iškiliausių visų laikų Lietuvos asmenybių. 

Vilniuje, Naujamiesčio seniūnijoje, Žemaitės 
vardu yra pavadinta gatvė.

Rašytojos Žemaitės portretas buvo pavaizduo-
tas ant oficialios Lietuvos valiutos 1 lito nominalo 
banknoto (litas Lietuvos valiuta buvo nuo 1922 m. 
spalio 1 d. iki 1941m. kovo 25 d. ir nuo 1993 m. 
birželio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.).

Žemaitės atminimą puoselėja Lietuvos rašytojų 
sąjunga. Čia vyksta svarbiausių rašytojos  gyvenimo 
datų paminėjimai, inicijuojamos knygų apie rašyto-
ją ir jos kūrybą leidyba.
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2023 m. sausio 17 d. įvyko Vilniaus žemaičių 
kultūros draugijos (VŽKD) ataskaitinis-rinki-
minis susirinkimas. Jame išrinkta nauja VŽKD 
taryba. Jos nariais tapo: Janina Asminavičienė, 
Virginijus Jocys, Bonifacas Vengalis (jie tary-
boje dirbo ir praėjusią kadenciją), Leokadija 
Daubarienė, Petras Paleckis, Danutė Puchovi-
čienė, Alfonsas Ramonas, Rimantė Šalaševičiū-
tė, Antanas Šakinis. 

Tarybos nariai VŽKD pirmininku išrinko 
fizikos mokslų daktarą Bonifacą Vengalį. Jis 
šiose pareigose pakeitė nuo 2016 m. sausio mė-
nesio draugijai vadovavusį Alvydą Stričką.
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