
Pirmasis išsamus lietuviškas Panevėžio aprašymas

Nuo XIX a. 7-ojo dešimtmečio didesnės ar mažesnės apimties rašinių apie Panevėžį galima rasti to 
meto periodinėje spaudoje bei leidiniuose įvairiomis kalbomis. Pirmoji išsami publikacija buvo paskelbta 1904 
metais Kauno gubernijai skirtoje atmintinėje[1] rusų kalba. Vėliau ji buvo išleista atskiru leidiniu. 

1906 m. pasirodė lietuviškas miesto aprašymas. Jo autorius – iškilus Lietuvos XX a. pirmos pusės 
visuomenės  veikėjas,  dvasininkas,  mokslininkas,  Vasario  16-osios  akto  signataras,  Kazimieras  Šaulys 
(1872–1964). 

 1899 m. baigęs Peterburgo dvasinę akademiją, K. Šaulys buvo paskirtas Panevėžio Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios vikaru, o 1901 m. – Realinės mokyklos kapelionu ir tikybos mokytoju.

Kazimieras Šaulys aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. 
1905 m. jis atstovavo Panevėžiui Didžiajame Vilniaus seime, rūpinosi Panevėžio katalikų labdarių draugijos 
steigimu, kartu su kitais rengė jos  įstatus. 

1906 m. K. Šaulys buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos dėstytoju ir išvyko iš Panevėžio. 

1906 m. Sankt Peterburge išleistame kalendoriuje „Metraštis arba kalendorius 1906 metams“ buvo 
išspausdinta K. Šaulio publikacija „Panevėžys“. 

„Metraštį“ sudarė 130  A5 formato  puslapių, iš kurių tik 21 puslapyje buvo kalendorius. Didžioji jo 
dalis  buvo  skirta  grožinei,  mokslo  populiariajai,  mokomajai  literatūrai.  Čia  buvo  spausdinami  Šatrijos 
Raganos, Adolfo Sabaliausko, Povilo Matulionio tekstai. 

Leidinio  redaktoriumi  tuo  metu  buvo  Sankt  Peterburgo  dvasinės  akademijos  profesorius,  žymus 
visuomenės veikėjas, būsimasis rytų apeigų vyskupas, Petras Pranciškus Būčys (1872–1951). Kazimieras 
Šaulys  buvo  profesoriaus  bendramokslis  Peterburgo  akademijoje.  Gali  būti,  kad  būtent  jis  ir  paskatino 
K.Šaulį siųsti medžiagą  „Metraščiui“.  1905 m. rugpjūčio 30 dienos (senuoju stiliumi)  laiške P. Būčiui K. 
Šaulys mini siunčiąs pluoštą žinių apie Panevėžį ir siūlo pačiam pasirinkti, ką spausdinti.[2]

 Muziejuje saugomas kalendoriaus egzempliorius (Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys, 
GEK 12670 R 2882) įrištas  kietais viršeliais kartu su 1905 m. „Metraščiu arba kalendoriumi 1905 metams“ 
bei Krokuvoje leistu periodiniu leidiniu „Echo z Afryki“ (1904, Nr. 9). Tiek 1906 m., tiek 1905 m. „Metraščio“ 
pirmoji, kalendorinė dalis išplėšta.  Leidinys pažymėtas Krinčino parapijos bibliotekos antspaudu. 

Pagal  savo  struktūrą  publikacijos „Panevėžys“  tekstas artimas kitiems tuo  laiku  pasirodžiusiems 
Lietuvos miestų aprašymams. Joje,  be išsamios istorinės apžvalgos,  trumpai  aprašyta  gamta,  gyventojų 
skaičius  ir  sudėtis,  švietimo  įstaigų,  pramonės  bei  amatų  būklė,  įvairių  konfesijų  bažnyčių  padėtis  ir 
atsiradimo istorija. 

Visas K. Šaulio tekstas yra pateiktas analogiškai   jau minėtai publikacijai rusų kalba, kurią ruošė 
Kauno gubernijos statistikos komiteto sekretorius Konstantinas Gukovskis (1857-1906) kartu su Panevėžio 
mokytojų seminarijos mokytojais E. Voiničiumi ir I.  Siniakovu. K. Šaulys ją gerokai patrumpino ir papildė 
lietuviams tuomet aktualiomis temomis: tautinis atgimimas Realinėje mokykloje,  lietuvių  kalbos dėstymas 
Realinėje mokykloje bei Panevėžio mokytojų seminarijoje, Katalikų labdarių draugijos steigimo peripetijos, 
katalikų bendruomenė Panevėžio parapijoje. Tačiau daugelį faktų, taip pat ir tuomet vyravusią Panevėžio 
įkūrimo koncepciją,   kurią vėliau paneigė istorikė O. Maksimaitienė, jis paėmė iš rusiško leidinio. Tai, beje, 
autorius nurodė ir tekste. 
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