
 Panevėžio kraštas Konstantino Gukovskio akimis

                       Kauno gubernijos valdyba  kasmet leisdavo informacinį leidinį „Памятная книжка Ковенской 
губернии“  („Kauno  gubernijos  atmintinė  knygelė“),  ėjusį  1847–1915  m.  Jame  buvo  pateikiama  oficiali 
informacija  apie  guberniją:  įstaigose  tarnaujančių  pareigūnų  sąrašai,  įvairūs  statistiniai  duomenys,  oficiali 
svarbiausių įvykių kronika. 

1885  m.  leidinio  redaktoriumi  tapo  Kauno  gubernijos  Statistikos  komiteto  sekretorius 
Konstantinas Gukovskis  (1857–1906).  Jo iniciatyva „Atmintinėje“  pradėti  publikuoti  straipsniai  apie įvairius 
gubernijos  miestus ir  apskritis.  Daugumos jų  autorius buvo pats  K.  Gukovskis.  Publikacijose gausu labai 
įdomios medžiagos apie to meto aktualijas. Autorius pateikia savo įspūdžius iš kelionių ir pokalbių su vietos 
pareigūnais  ir  gyventojais,  mini  statistinę  medžiagą  bei  tuomet  lengvai  prieinamus  dokumentus. 
Analizuodamas ir vertindamas situaciją 

                      K.  Gukovskis  neišvengė  tuometinių  ideologinių  štampų  bei  šiandienos  požiūriu  pasenusios 
istoriografinės  koncepcijos,  bet  pateikti  faktai,  pastebėjimai,  papročių  ir  buities  aprašymai  –  neabejotinai 
svarbus istorijos šaltinis. 

1887 m.  „Atmintinėje“ pasirodė apybraiža „Kelionė po Panevėžio apskritį 1886 metų rugpjūtį“[1]. 
Nors  autorius  ir  nenurodytas,  tačiau  iš  teksto  stiliaus,  jo  struktūros,  identiškos  vėlesniems  Panevėžio 
apskrities aprašymams, bei kitų požymių galima spręsti, kad publikacijos autorius yra K. Gukovskis. Tai būtų 
pirmasis jo parengtas apskrities aprašymas. Kitos apskritys, miestai ir miesteliai buvo aprašyti vėliau. 

Straipsnyje  daugiausia  dėmesio  skiriama  žemdirbystei.  Detaliai  aprašoma  pažangių  dvarų 
agrotechnika,  valstiečių  socialinė  padėtis,  buitis,  papročiai,  trumpai  užsimenama apie  apskrities  istorines 
vietas. Istorikai dažniausiai naudojasi vėlesniu Panevėžio apskrities aprašymu, primiršdami 1886 m. „Kelionę 
po Panevėžio apskritį“,  kurioje yra originalios, vėlesniuose aprašymuose neminimos informacijos.

Praėjus dešimtmečiui (1898) „Atmintinėje“ pasirodė naujas Panevėžio apskrities aprašymas.[2] 
Pagrindesnės temos liko tos pačios, tik buvo labiau išplėtotos. Ypač daug vietos skirta ekonomikai, valstiečių 
gyvensenai. Tačiau atsirado ir naujų – regiono gamta, sanitarija ir sveikatos apsauga, keliai ir susisiekimas bei 
kitos. Pabaigoje pridėta krašto istorijos apžvalga. Šis Panevėžio apskrities aprašymas 1898 m. buvo išleistas 
atskiru leidiniu.[3] 

1904 m. K.  Gukovskis kartu su Panevėžio  mokytojų seminarijos mokytojais  E.  Voiničiumi ir  I. 
Siniakovu  parengė  ir  „Kauno  gubernijos  atmintinėje  knygelėje“  išspausdino  išsamų  Panevėžio  miesto 
aprašymą, kurį sekančiais metais išleido atskiru leidiniu.[4] Aprašymas pradedamas plačia Panevėžio istorijos 
apžvalga. Daug dėmesio skirta miesto bažnyčių istorijai, mokykloms, sveikatos apsaugai. Išsamiai apžvelgta 
Panevėžio  ekonomika,  pateiktos  detalios  žinios  apie  atskiras  jos  sritis  ir  įmones  bei  informacija  apie 
savivaldos būklę. Tačiau miesto įkūrimas klaidingai datuojamas XIV amžiumi.

Šie leidiniai išsamiai pristato Panevėžio kraštą  XIX-XX a. sandūroje. Juos  seniai įvertino ir savo 
darbuose naudoja Lietuvos praeities tyrinėtojai. Kviečiame visus, besidominčius krašto praeitimi, pažvelgti į ją 
amžininkų akimis. 
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