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Šiauliai
Metai, skirti Povilui Višinskiui. P. Višins

kis -  žymus XIX a. pabaigos-X X  a. pradžios 
tautinio atgim im o veikėjas, Vinco Kudirkos 
darbų tęsėjas, reto darbštum o ir veiklum o 
visuom enininkas, kultūrininkas ir politikas. 
Biblioteka jau daugiau kaip tris dešimtm ečius 
puoselėja P. Višinskio atm inim ą. 1989 m. ge
gužės 27 d. Šiaulių viešajai (dabar apskrities) 
bibliotekai suteiktas Povilo Višinskio vardas. 
Joje 1990 m. atidengta šiauliečio dailininko 
Vitolio Trušio m ozaika „Povilas Višinskis1”. 
Čia tais pačiais m etais pradėtos rengti res
publikinės mokslinės konferencijos „Povilo 
Višinskio skaitymai". Iki 2008-ųjų surengta 
10 m okslin ių  konferencijų, paskutin io ji iš 
jų  buvo tarp tau tinė  -  pranešim us skaitė ir 
mokslininkės iš Lenkijos. N uo 1991 m. ga
biausiam  Šiaulių universiteto H um anitarinio 
fakulteto studentui skiriam a Povilo Višinskio 
stipendija. 1991 m ., per Povilines, m ieste 
atidengtas pam inklas P. Višinskiui (skulpt. 
Stasys Žirgulis). Jis pastatytas už gyventojų 
paaukotus pinigus. Šiaulietė garbės kraštoty
rininkė Irena Rudzinskienė sudarė Višinskiu 
gim inės genealoginį medį, kuris saugom as 
viešojoje bibliotekoje.

Viešoji biblioteka, m inėdam a 140-ąsias 
P. Višinskio (1875-1906) gim im o m etines, 
2015 m. organizavo renginių  ciklą, į kurį 
įtrauktas minėjimas, konferencija, ekskursija, 
parodos, išleistas kom paktinis diskas ir kt. 
Projekto „Tautinio atgimimo šauklys: Povilui 
Višinskiui 140“ tikslas -  paminėti jo  atminimą, 
siekiant išryškinti ir pristatyti bendruom enei jo 
visuomeninio ir kultūrinio indėlio išliekamąją 
vertę. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Renginiai m ieste prasidėjo jau  ankstyvą 
pavasarį -  balandžio 9 d. Šiaulių universiteto 
Humanitarinis fakultetas surengė bakalaurantų 
ir magistrantų mokslo darbų XIX konferenciją 
„Studentų darbai -  2015“, skirtą 140-osioms 
P. Višinskio gim im o m etinėm s. Joje parodą 
„Povilas Višinskis: gyvas darbe ir žodyje“ 
pristatė Audronė Baškienė, pranešimą „Povilo 
Višinskio atm inim o įamžinimas" skaitė Nijolia 
Kasparavičienė.

Gegužės 29 d. bibliotekos kolektyvas o r
ganizavo išvyką į rašytojo gimtinę -  Ušnėnus 
(Kelmės r.). Prie memorialinio muziejaus, kuris 
įkurtas 1960 metais, mūsų laukėjo prižiūrėtoja, 
Žemaitės proanūkė Aldona Janavičienė. Susi
pažinom e su nauja ekspozicija, apžiūrėjome 
2013 m. atnaujintą P. Višinskio gimtąjį namą- 
muziejų.

Birželio 26-ąją vyko renginys miesto ben
druomenei prie P. Višinskio paminklo. Aktorius 
Edm undas Leonavičius (atlikęs P. Višinskio 
vaidmenį spektakliuose „Povilas ir Marija" bei 
„Žemaitė") skaitė ištraukas iš rašytojo laiškų, 
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytoja 
kanklininkė Elena Ralienė ir jos mokinė Ga
brielė atliko literatūrinę-muzikinę kompoziciją.

Antroji m inėjim o dalis vyko bibliotekoje, 
kur jos darbuotoja N. Kasparavičienė pristatė

savo sudarytą knygą „Povilas Višinskis laiko 
tėkmėje" (2014).

Tradiciškai buvo įteikta jau 25-oji Povilo 
Višinskio stipendija. Literatūrologijos magistro 
studijų absolventę Justę Povilaitienę pristatė 
Šiaulių universiteto H um anitarinio fakulteto 
dekanas Bronius Maskuliūnas. Stipendiją jai 
įteikė lietuvių literatūros tyrinėtoja Dalia Strio
gaitė. Renginio dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti 
P. Višinskiui skirtas parodas -  „Gyvas darbe ir 
žodyje", kuri buvo parengta m inint 130-ąsias 
gimimo metines ir „Povilo Višinskio paminklo 
statybos istorija".

Rugsėjo pabaigoje Kurtuvėnuose (Šiaulių r.) 
organizavome konferenciją „Povilas Višins
kis -  valstybinio mąstymo, kultūros ir lietuvių 
klasikos grynuolis". Ši vieta pasirinkta todėl, kad 
1901 m. P. Višinskis apsigyveno netoli Šiaulių 
esančiuose Kurtuvėnuose, kur mokė grafo Sta
nislovo Pliaterio šešis vaikus. Kaip pedagogas 
P. Višinskis grafų buvo vertinamas gerai, nors jų 
politinės pažiūros nesutapo. Čia gyvendamas, 
jis iš karto kibo į darbą -  rengė spaudai M ari
jos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos, Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės, Lazdynų Pelėdos, Žemai
tės, Jono Biliūno kūrinius, stengėsi užmegzti 
ryšius su draudžiam os lietuviškos spaudos 
platintojais. Konferencijoje pranešimus skaitė 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto lek
torė dr. Ramunė Bleizgienė („Povilo Višinskio 
vaidmuo kuriant reališką XIX a. pab. -  XX a. pr. 
lietuvių literatūros gyvenimą"), Lietuvos edu
kologijos universiteto lektorė doc. dr. Žydronė 
Kolevinskienė („Povilo Višinskio laiškai Mortai 
Zauniūtei"), apie P. Višinskio ir G. Petkevičaitės- 
Bitės bičiulystę pasakojo panevėžietė biblio
tekininkė Albina Saladūnaitė. Konferencijos 
dalyvius džiugino folkloro grupės „Kurtuovė" 
pasirodymas, Naisių vasaros teatro vaidinimo 
„Locna laimė. Žemaitė" ištrauka.

Renginių ciklą baigė parodos „Kilk ir kelk" 
atidarymas vienoje iš bibliotekos erdvių. Ją su
daro 10 reklaminių stendų, kuriuose atsispindi 
žymaus ku ltūrin inko gyvenim o ir kūrybos 
faktai, jo atm inim o įamžinimas.

Aktoriaus ir režisieriaus E. Leonavičiaus 
iniciatyva buvo įgarsintas P. Višinskio rašyti
nis palikimas -  išleistas kom paktinis diskas 
„Žodžiai saviesiems". Diske įrašytos ištraukos 
iš grožinių kūrinių, „Antropologinės žemaičių
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charakteristikos", įgarsinti 26 laiškai Marijai 
Pečkauskaitei, Julijai Žymantienei, artimiesiems.

P. V išinskio gyvenim as tru k o  31-erius 
metus, tačiau jo gyvenimo credo „Kilk ir kelk“ 
aktualus ir šiandien -  įkvepia mus ir kviečia 
naujiems darbams.

Audronė Baškienė


