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RAMYGALOS GATVE KAŽKADA
VAIKŠTINĖJO MAMUTAI
Pats seniausias apgyvendintų Panevėžio miesto žemių liudininkas – tai
1926 metais Ramygalos gatvėje atkastas mamuto šonkaulis su visu stuburo slanksteliu. Gali būti, kad mėsytę būsimieji panevėžiečiai kažkada
kolektyviai išsikepė ir suvalgė, o pora „kauliukų“ liko nuolatinei muziejaus ekspozicijai papuošti.
Išties sunkoka įsivaizduoti maždaug 7 tonų būtybę, judančią tarp
dabartinių vienaaukščių Ramygalos gatvės namų. Jos iltys tikrai būtų
kilnojusios stogus.
Tačiau akmens amžiaus ,,panevėžiečiai“ jau sugebėjo įveikti net mamutą. Apspisdavo jį kaip skruzdėlės, aštriais titnago ietigaliais subadydavo milžinišką padaro kūną, kanapinėmis virvėmis supančiodavo kojas
ir straublį, galų gale parvertę ant šono pribaigdavo. Po to kurdavo laužus
ir kepdavo mėsą. Būdavo tikra šventė, o maisto atsargų bei kailių ilgam
užtekdavo.
Nudobti mamutui reikėjo daug žmonių, tad galima manyti, kad
šiandieninio Panevėžio miesto žemėse jau anuomet bendruomenės buvo
gausios.
Panevėžietiškieji radiniai – ne vieninteliai mamuto kaulai, rasti Lietuvoje. Jų yra ir kitose vietovėse. Ypač gerai išsilaikiusių atkasta Vilniuje,
Neries slėnio terasoje.

Ledynmečio žemėlapis

Ugnies išgavimas.

Tokie akmenys mena mūsų protėvius.
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Tokie ginklai naudoti
mamutų medžioklei.

Panašūs indai buvo
Akmens amžiuje.

PRIE NEVĖŽIO RUSENO ŠVENTOJI UGNIS
Šiandieninės mūsų Laisvės aikštės vietoje net iki XIV a. dar stovėjo pagoniška ramovė, čia ruseno šventoji ugnis, ją saugojo
vaidilutės, skaisčiosios mergelės, davusios įžadus dievams.
Visi žinome apie mūsų miesto šiaurinės žemės – „Nuo Nevėžio iki Lėvens“ – seniausią rašytinį paminėjimą 1503 metais.
Tai buvo padaryta Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro žemių dovanojimo akte, įteiktame Ramygalos klebonui.
O dar seniau, maždaug prieš pusę tūkstančio metų, šios vietos garsėjo kaip pagoniškojo senovės lietuvių tikėjimo
centras. Gamta čia sukūrė nuostabaus grožio saugią užuovėją nuo priešų. Nevėžis čia savo kilpomis ir aukštais skardžiais
lengvai galėjo į pasalą įvilioti upe plaukiančius prašalaičius. Gūdūs miškai ir klampios pelkės nežinantiems slaptų kūlgrindų
(pelkės dugne akmenimis grįstų takų) buvo neprieinamos svetimšaliams. Anot šaltinių, šitų vietovių vengta net Livonijos
ordino, XIV amžiuje nusiaubusio tuometines Panevėžio apylinkes.
Pati garsioji šventvietė, ramovė, buvo į rytus nuo Aleksandro paminklo, ten, kur iki pat dabartinės Elektros gatvės
atvingiavęs Sirupis įsiliedavo į Nevėžį. Upelis ir šiuo metu yra gyvas, tiktai įkalintas miesto kanalizacijos vamzdžiuose.
Ramovės vietoje dabar stovi Apygardos teismo pastatas.
Taigi netoli Aleksandro skulptūros buvęs kalnas anuomet buvo dar apkastas poros metrų aukščio pylimu, jo viduryje po galingu ąžuolu stovėjo maždaug pusės metro aukščio ir vieno metro pločio aukuras su kibiro dydžio įduba viršuje,
kryžmai išmargintais paslaptingais ženklais kampuose. Šalia gyveno žynys, kitaip vadinamas kriviu. Vaidilutės saugojo ir
prižiūrėjo ugnį, kuriai nevalia buvo užgesti. Didelės nelaimės tuomet pranašautos, o dėl to kalta vaidilutė galėjo būti ir gyva
sudeginta.

Šis dubenuotas akmuo guli
Panevėžyje, Birutės gatvėje.

7. Šventvietė.
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Ledynmečiu iš Skandinavijos atriedėję akmenukai.

Kalvos pėdsakai.

Čia Sirupis baigia savo požeminę kelionę.

NEVĖŽIO VARDAS KILĘS IŠ
DIEVYBĖS VYŽOS

Senoviniuose žemėlapiuose
Nevėžio upės vardas rašomas
,,Nevėža“.

Vyžos – apavas iš liepos karnų.

Ant Nemuno kranto stūksantis Veliuonos piliakalnis kažkada buvo ir Vyžos garbinimo šventvietė. Vėliau čia pastatyta
bažnyčia su sienoje įmūryta Žalčio Vyžos akmenine galva ir
runomis iškaltais tekstais. Ilgainiui akmenys su tekstais buvo
išimti.
Manoma, kad jie bylojo apie čia buvusią pagoniškąją šventovę. Padažnėjus Kalavijuočių ordino puldinėjimams ši Ramovė
persikelia į šalies gilumą prie Nevėžio, kažkur Vilkijos rajone.
Iš ten Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Jogailos pasitelkus kariuomenę taip pat buvo išguita. Šventasis ąžuolynas iškirstas,
vaidilučių saugota ugnis užgesinta. Tuomet likę pagonys ramovę įkūrė kunigaikščio Velžio žemių valdose, Nevėžio ir Sirupio
upelio santakoje, pačiame dabartinio Panevėžio miesto centre.
Visos didžiosios Lietuvos upės kažkada buvo sudievintos ir
dažniausiai turėjo deivių, vėliau dievaičių vardus. Tad ir mūsų
Nevėžis matriarchato metu vadinosi deivės Nevėžos vardu.
Na, o Nevėžio vardas sietinas su pagonybės laikais garbinto Žalčio Vyžos (Vėžos, Šovio) vardu.
Žodis „vyža“, apavo iš liepos karnų reikšme, dabar vartojamas jau retai. Kaip ir XV a. buvęs teismo sprendimo vykdymui stebėti skirtas valstybės tarnautojas „vyža“. Kad ir kaip
ten būtų, abi „vyžos“ paskirtys išlaikė savotišką dieviškumo
pradą: apavas saugojo kojas, o per teismo prižiūrėtoją bendrauta su valdovu.
Lietuviai pagonys žalčius laikė šventais ir stengėsi kuo
daugiau jų turėti arti savęs. Varu atsivarydavo jų į šventvietes,
su vytele ar medine krivule pasukdami vikraus gyvūno galvutę
reikiama kryptimi. Manyta, kad žalčių dievas Vyža, gyvenantis žalčiuose padeda bendrauti su aukščiausiais dievais, žyniams padeda išgirsti dievų valią. Žalčiai, gyvatės laikyti sielos
nemirtingumo simboliais, manyta, kad po mirties siela pereina
į naujagimio kūną arba apsigyvena medžiuose.
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Autoriaus sukurta šamotinė
skulptūrėlė „Nevėža“.

KAS VILNIUI YRA ŠVENTARAGIO SLĖNIS,
PANEVĖŽIUI GALI BŪTI SKAISTAKALNIS

Skaistakalnio parke dar stūkso
apleistas paskutinis dvaro
pastatas su viršuje išmūryta
statybų data – 1876.

Ar Skaistakalnis (rusų laikais – Jasnagurka) gali lygintis su Šventaragio slėniu, kuriame mitinis
kunigaikštis Šventaragis įvedė paprotį laidoti mirusiuosius, prieš tai juos sudeginant?
Tokia vieta, kur būdavo iškilmingai sudeginami ir išbarstomi mirusių kunigaikščių bei didvyrių pelenai, žinoma Vilniuje. Žemaičiai turi Ventės Ragą (palygink – šventas ragas), dzūkai – Raigardo slėnį, aukštaičiai ir jų kaimynai latviai – Skaistakalnius (skaisčius kalnus). Ar juose taip pat
kaip Vilniuje, Šventaragio slėnyje, laidoti žmonių pelenai, nežinoma. Tačiau pasamprotaukime
patys, palygindami Panevėžio vietovę su Vilniumi.
Ramovė buvo įsikūrusi prie buvusios Sirupio ir Nevėžio santakos, tiksliau, prie deivės Nevėžos vardo šventos upės. Vilniaus ramovė (šiandieninės Katedros vietoje) taip pat buvo deivės upės
Neries šiaurinėje pusėje. Panevėžiečių garbintas šventasis miškas (Šv. Petro ir Povilo bažnyčios
vietoje) buvo priešais skaistų kalną – Skaistakalnį, kitoje Nevėžio pusėje. Taigi sakralumo abiem
atvejais netrūksta. Trūksta kunigaikščių vardų.
Būta garsių Upytės kunigaikščių, puldinėjusių Talino, Saremos pilis. Pavyzdžiui, Žvinibudas,
Mindaugo dešinioji ranka. Kiti ikimindauginiai kunigaikščiai – Vaišvilčius ir Velžys.
Jogailos laikais Upytės kunigaikštystė siauru ruožu jungė žemes nuo Neries iki paties Livonijos ordino sienų. Jeigu mums artimiausi kunigaikščiai parėmė Jogailos išvytą Krivių Krivaitį, tai
kurį laiką senasis pagoniškasis tikėjimas dar gyvavo. Tad visiškai įmanoma, kad šiose vietose, o
tiksliau, Skaistakalnyje, yra palaidoti kunigaikščio Velžio pelenai.
Vėliau Skaistakalnio teritorijoje atsiradęs Panevėžio dvaras pakeitė teritorijos vaizdą, bet nepakeitė čia buvusios šventvietės reljefo. Toks įspūdis, kad ir dabar ąžuoliukai tiesiog savaime iš po
žemių lenda. Šalia lėtai tekančiame Nevėžyje – tyliai glūdi padavimais apipintas senas akmuo.
Vienas padavimų perspėja: jeigu tą akmenį palies stiprus žmogus, jis taps dar stipresnis, palies silpnas, taps dar silpnesnis.

Skaistakalnio
medžiai žavi
įvairove ir
keistomis
formomis.
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Čia būdavo išbarstomi krašto valdovų pelenai.
Nevėžis.
Vaizdingos Žagienio kilpos.

Sagtis su liūtu
ir žalčiuku nuo
kunigaikščio munduro
rasta Anykščių rajone.

Žvangučiai
iš sudegintų
kunigaikščių
kapo Krekenavos
rajone.

Segė su
senoviniais
rašmenimis,
rasta pietinėje
Panevėžio
miesto dalyje.

AR GALĖJO PANEVĖŽĮ ĮKURTI KUNIGAIKŠTIS VELŽYS?
Į klausimus, ar galėjo kunigaikštis Velžys įkurti Panevėžyje ramovę ir kas buvo jos vaidila (krivis, žynys), jau
turbūt vargu ar rasime atsakymus. Galime tik spėti, kad po Lietuvos krikšto čia likusi paskutinė ramovė įsitvirtino labai saugioje vietoje ir tapo svarbiu pagoniško tikėjimo centru. Ypač gyvenimas virė Nevėžio aukštupyje iki Velžio.
Kai buvau vaikas, upėje šalia šios gyvenvietės teko matyti virš vandens kyšančių akmenų su daugybe
kitur nesutinkamų ženklų. Ilgai į tai nekreipiau dėmesio, kol tokie pat pastebėjimai nesuskambo dar iš kelių
žmonių lūpų. Deja, šiandien tų akmenų jau nematyti.
Tačiau šiose vietose tebesklando legendos apie pergalingą mūšį kitame upės krante ties Velžiu, apie
Velžio alką, buvusią ten, kur Juodos upelis įteka į Nevėžį, apie greta Velžio esantį Vyčių kaimą, kur kažkada
gyveno kunigaikščio vyčių pulkai. Tokie pulkai būdavo įkurdinami šalia didesnių gyvenviečių. Kariai gyveno
su šeimomis, nemokėjo jokių mokesčių, bet, kilus karo pavojui, nedelsdami su savo žirgais prisistatydavo savo
valdovui. Nuo IV amžiaus vyčiais daugiausia buvo samdomi įvairių tautybių kariai, naudotas gudiškas karinis
raštas.
Taigi Nevėžio aukštupyje buvo judru ir visiškai įmanoma, kad Panevėžio miesto vietovėje gyvavusios
šventvietės buvo susijusios su Velžio kunigaikščiais.

Segė iš Upytės kunigaikštystės
pietrytinio krašto.

Senovės lietuvių kovos kirvis.

Senoviniai kirviai.
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Bronzos amžiaus sagtis.

Senieji ginklai.

PUŠĖTO ŠVENTVIETĖJE – ŠV. PETRO
IR POVILO BAŽNYČIA
Seni žmonės gerai prisimena gražias pamiškes, kur pušyse kabėdavo
dailiai išpjaustinėti, ryškiai dažyti smutkeliai su krikščioniškais rūpintojėliais (žodis ,,rūpintis“ senajame prūsų-vokiečių kalbų žodyne reiškia
,,angelą“). Mūsų močiutės ir prosenelės šalia jų, savo artimųjų vėlių akivaizdoje, duodavo įžadus, melsdavosi ir prašydavo Dievo palaimos. Bet
jau retas žmogus žino, kam tokie pušynėliai buvo skirti gilioje senovėje.
Pagonys tikėjo, kad šiuos miškelius globoja dievas Pušėtas, sujungiantis gyvųjų ir jų mirusių protėvių galias. Šiandien jį, ko gero, galėtume įvardinti kaip kapų dievybę.
Istoriniai šaltiniai mini, kad vienas tokių gausiai žmonių lankytas
šventasis pušynėlis augo Nevėžio kilpoje, dabar Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vietoje. Toji vieta senuose žemėlapiuose vadinama „Ostrow“
(rusiškai – sala). Reikia pasakyti, kad panaši senais medžiais apaugusi
aukštumėlė – senosios miesto kapinės – ir dabar didingumu traukia akį.
Iškirtus šventąjį pušyną, jo vietoje grafų giminės kanauninkas Mikalojus Tiškevičius ant aukštų mūrinių pamatų 1757 m. pastatė medinę
bažnyčią su atskira varpine. Čia būta stebuklingų paveikslų ir talentingų
meistrų išdrožtų altorių. Ši senoji Šv. Petro ir Povilo bažnyčia anuomet
buvo vieninteliai katalikų maldos namai visame krašte.

Šv. Petras

Šv. Povilas

Pagonių garbinti šventi pušynėliai
krikščionių buvo pašventinti
liaudiškais smūtkeliais.

Medžiuose buvo šarvojami žmonės prieš mūsų erą. Taip šventomis tapo lietuviškos giraitės.
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Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
Panevėžyje.

ĄŽUOLAS – MIESTO ŠIRDĮ NAIKINUSIAM
VYTAUTUI DIDŽIAJAM
XV amžiuje būsimojo Panevėžio žemėse klestėjo pagonybė. Tai buvo tikra rakštis Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui
Vytautui, siekusiam modernesnės krikščioniškos religijos ir visos Lietuvos krikšto. Todėl jis įnirtingai persekiojo
pagonis.
1413 m. grįždamas iš Žemaitijos krikšto misijos, Nevėžio pakrantės pušyne Vytautas Didysis aptiko vieną iš šventyklų ir šalia jos gyvenusį krivį. Kaip rašo istorikas A. Miškinis, kunigaikštis tą šventyklą iškart liepęs sunaikinti.
Pasakojimą apie šį įvykį dar 1851 m. užrašė Panevėžio klebonas Ipolitas Vercinskis. Anot jo, Nevėžio-Sirupio
santakoje buvo pagoniška šventykla, kurią, grįždamas iš Žemaitijos į Vilnių, sugriovė Didysis Kunigaikštis Vytautas,
o prie šventyklos gyvenęs krivis persikėlęs į Truskavos miškus ir vėliau miręs Okainių kaime.
1722–1724 m. jėzuitas T. Doktoravičius užrašo: ,,Okainių kaime buvo sunaikintas apvalus akmuo, vadinamas
Šora. Anksčiau tas akmuo gulėjo kalne tarp dviejų medžių ir buvo garbinamas kaip dievaitis“.
Nepaisant viso šito, 1930 metais, minėdami Vytauto Didžiojo gimimo 500 metų jubiliejų, panevėžiečiai Laisvės
aikštėje, netoli buvusios ir, kunigaikščio nurodymu, sunaikintos ramovės, pasodino jo atminimui skirtą ąžuoliuką.
Dabar tai jau didelis, plačiašakis, galingas medis, pasakojantis apie sudėtingus, neretai keistus ir prieštaringus mūsų
istorijos vingius.

Vytauto Didžiojo ąžuolas
Laisvės aikštėje.
10 litų vertės pinigas su
Vytauto Didžiojo atvaizdu.
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SAULĖS MŪŠIO
VIETOS VIS DAR
IEŠKOMA

Kalavijuočių ordino nariai.

1236 metais įvykęs garsusis, pergalę lietuviams atnešęs ir liūdną Kalavijuočių ordino likimą nulėmęs Saulės mūšis vis dar lieka labai paslaptingas: iki šiol nenustatyta jo vieta. Šia istorijos spraga sumaniai pasinaudojo šiauliečiai. O ar negalėjo
toks mūšis įvykti Panevėžyje? Žinoma, galima tik pasijuokti iš seno panevėžiečio,
buvusio inžinieriaus, kuris teigia atradęs tikrąją mūšio vietą Panevėžyje ir apie tai
parašė pačiam Lietuvos Prezidentui. Tačiau neskubėkime juoktis. Verčiau pasvarstykime.
Mūšis vyksta rugsėjo pabaigoje. Upės pilnos vandens ir visiškai tinka laivais
gabenti daugiau karių. Ryškios miškų spalvos leidžia jiems nepastebimai prasibrauti į priešo žemių gilumą. Du šimtai ordino karių yra iš Pskovo. Kalavijuočių ordinas tikisi turėti jų dar daugiau, nes kaimynai gerai orientuojasi lietuvių miškuose.
Tą puikiai moka ir būrys iš pavergtos Estijos bei nedideli kaimynų lyvių ir latgalių
daliniai. Dar pasitelkiami riteriai bei kryžininkai iš šiaurės Vokietijos bei Gotlando
salų. Ordino armija galėjo turėti nuo penkių iki dešimties tūkstančių samdinių.
Kaip rašoma Kalavijuočių ordino kronikoje, maždaug per savaitę nuniokojus
Žemaitiją, Šiaulius, pasukta atgal. Rugsėjo 21-ąją kelią užkariautojams pastoja
lietuviai, o jau kitą dieną atskubėjus pagrindinėms lietuvių pajėgoms, įsiveliama
į didelį mūšį. Kalavijuočiai nebesugeba persiorganizuoti ir padrikai leidžiasi bėgti
Rygos link. Pakeliui ordino karius dar gerokai apkulia žiemgaliai.
Tad iš kurios pusės ir iki kurios vietos buvo įsibrovęs ordinas? Laivais jis galėjo plaukti arba Mūša, arba Venta. Tiesa, iki Ventos nuo tariamų Šiaulių dar būtų
reikėję žygiuoti gabalą kelio, o iki Mūšos nuo Šiaulių tekančiais jos intakais – beveik ranka pasiekiama.
Tikriausiai šiais keliais ir traukė neprašyti sveteliai, nes jeigu prie Ventos jie
negalėjo susidurti su žiemgaliais, čia jų niekada nėra buvę, tad lieka lietuvių ir
Upytės kariūnų pajėgos sutriuškinusios galingąjį Kalavijuočių ordiną, be to, manau, žemaičius jie tikrai būtų atpažinę ir kronikose paminėję.
Kurgi iš tikrųjų vyko Saulės mūšis, vis dar lieka nežinoma. Ateityje galimi ir
sensacingi istoriniai atradimai. Kas žino, ar jie nepatvirtins mūsų keliamos versijos, kad kalavijuočiai su lietuviais tąkart galėjo susiremti, pavyzdžiui, šiandieninės
Panevėžio apskrities ligoninės teritorijoje. Gal toji teritorija net turėjo Saulės vardą. Žemaitija, kurią kalavijuočiai tąkart siaubė visą savaitę, galėjo prasidėti ir už
dabartinio Naujamiesčio. O priešus atgabenę laivai jų, sugrįžtančių, galėjo laukti
Lėvens upėje vos už penketo kilometrų.
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Įvairūs Geležies amžiaus gaminiai.

SENAMIESČIO VARDO
KURIOZAI

Apie bažnyčios buvimą šioje vietoje byloja du gražūs ąžuolai.

Senamiesčio planas, iškaltas paminkliniame akmenyje.

Šiaurės rytinėje miesto dalyje esanti Senamiesčio
gatvė niekam nekelia abejonių. Visi ją laiko seniausia
Panevėžio miesto dalimi, bet truputį lukterkite.
Aleksandras Didysis 1503 m. dovanojo šias žemes Ramygalos klebonui. Dovanojimo akte apibūdinama teritorija tarp dviejų upių, Lėvens ir Nevėžio,
ir tarp Vilktupio ežero (Paežerio, arba gelžbetonio
gamyklos teritorijoje buvusio ežeriuko) bei Žvirblio
pievos (dabar toji už Pušaloto gatvės). Panevėžys
šiame rašte neminimas. Panašiai būtų, jeigu, pavyzdžiui, Vytautas dovanotų ordinui Žemaitiją, o Šiauliai tokio dovanojimo rašto datą imtų laikyti savo
miesto įkūrimo data. Taigi mūsų miesto gimtadienis
tėra istorinio Senamiesčio kaimo paminėjimo data.
Tarkim, Molainių kaimo paminėjimo datą galime rasti Kryžiuočių ordino reidų į Lietuvą aprašymuose.
Kažkada Panevėžio vardas skambėjo Kėdainių
rajone, bet apie tai vėliau. O Skaistakalnio dvaras
neretai vadintas dvaru prie Nevėžio, kartais netgi
– Nevėžio miestu.
Paklausite, o kaipgi su senamiesčiu? Argi ne čia
užgimė mūsų Panevėžys?
Atidžiau panagrinėję žemėlapius, kiek tolėliau,
šiaurinėje miesto pusėje, neprivažiavus Piniavos kaimo, kairėje, atrasime tikrąjį pavadinimo „kaltininką“
– Senamiesčio kaimą. Kažkada viena jo gatvė gerokai
nutolo Skaistakalnio dvaro link ir tapo savarankišku
Senamiesčio bažnytkaimiu ir to paties pavadinimo
Panevėžio gatve. Tikro jo senamiesčio šioje vietoje
niekada nebuvo.
Keli kiti, beje, dar senesni kaimai – Plukiai, Venslaviškis – irgi ilgainiui virto Panevėžio Plukių bei
Venslaviškio gatvėmis.
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Senamiesčio kaimas įsikūrė ant įspūdingos, trijų upelių (dviejų iš jų
pavadinimų jau niekas nepamena) apsuptos kalvos.

O KURGI PANEVĖŽIO
NAUJAMIESTIS?

Panevėžio senamiesčio pavadinimas, jau išsiaiškinome,
kilo iš šalia buvusio Senamiesčio kaimo. Netoliese, toje
pačioje bažnyčiai priklausiusioje žemėje, XVIII a. įsikuria kitas bažnytkaimis, įgavęs Mikalojevo vardą, mat čia
klebonu atvyko dirbti Vilniaus kapitulos kanauninkas, šv.
Kazimiero koplyčios klebonas Mikalojus Tiškevičius. Jo
vardu pavadintoje gatvėje, už Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, neseniai restauruota graži buvusi pirmojo klebono
rezidencija.
Lieka dar du pretendentai į Panevėžio naujamiesčio
pavadinimą. Tai – Vytauto Didžiojo sunaikintos Vyžos
šventyklos vieta ir Naujamiesčio gyvenvietė (šiuo metu
tai miestelis Panevėžio rajone), kurioje Vytautas apgyvendino karaimus Upytės pilies sargybai eiti.
Pirmasis variantas lyg ir aiškesnis, nes prie Skaistakalnio dvaro nutįsusioje gatvėje buvo statomi įvairios
paskirties namai, čia gyvenę žmonės jau galėjo vadintis
panevėžiečiais, tai yra, gyvenančiaisiais palei Nevėžį.
Bet štai, atrodo, užgimsta naujas Panevėžys, nes Dvaro
gatvė pasiekia ant kito kalno esantį Domskių dvarelį. Šis, po
kurio laiko nugyventas, atitenka Pijorų vienuolijai. Kelių į
Upytę, Plukius, Ukmergę, Ramygalą sankirtoje susiformuoja tuščia erdvė, gal kiek siauresnė, užtat dvigubai ilgesnė
nei dabartinė Laisvės aikštė. Žvelgiant iš kur kas senesnės
Ukmergės (Dvaro) gatvės, aikštės prieigose besikuriančius
žmones drąsiai galima buvo vadinti naujamiestiečiais.
O Naujamiestis, įsikūręs keliolika kilometrų į vakarus
nuo Panevėžio, anksčiau vadintas Karaimų Naujamiesčiu,
po to ,,Nowa Mesto“ vardu, kilęs iš kunigaikščio Radvilos
Jonušo dvaro, kai čia buvo apgyvendinti karaimai. Vėliau
XVI a. prie dabar jau Valavičių dvaro žemių susikuria ir
pats miestas.
XIX a. dvarininkas Karpis iš karaimų tas žemes atima.
Jie priversti persikelti į Panevėžį, bet ir toliau buvo laidojami iki šiol veikiančiose Naujamiesčio karaimų kapinėse.
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PASLAPTINGI LABIRINTAI PO
KATEDROS GATVE

Šv. Stanislovas.

Kristaus Karaliaus katedra atsirado XX amžiaus pradžioje gražioje
miesto aukštumėlėje. Šalia buvo įsikūrusi puošni kurija. Statybų
metu joje buvo laikomos pamaldos ir ji vadinta Šv. Stanislovo bažnyčia. Ją vyskupas Kazimieras Paltarokas perstato ir pavadina Kristaus
Karaliaus katedra. Kiek tolėliau, į vakarų pusę, K. Paltarokas pradėjo
statyti kunigų seminariją, pirmiausia požemiu sujungdamas su katedra. Tačiau seminaristų ji nesulaukė, nes netrukus virto Technikos
institutu. Dabar šiame pastate – Kazimiero Paltaroko gimnazija.
Reikia pasakyti, kad ši miesto vieta turėjo reprezentacinių
ambicijų ir jai skirta nemažai dėmesio. Iš pradžių prie bažnyčios
sunku buvo privažiuoti, todėl pailginta Katedros gatvė. Ja kažkada tekėjo Sirupio upelis, kurio šlaituose kastas smėlis katedros
statybai. Šalia esančio dabartinio vaikų darželio kieme yra likęs
įspūdingas upelio skardis.
Legenda pasakoja, kad dar prieš statant bažnyčią, buvo įrengtas požeminis tunelis. Kitas požemis esą jungė katedrą su Švč.
Trejybės bažnyčia ar su buvusiu pijorų vienuolynu. Po katedra
prasidėjęs labirintas neva buvo įrengtas po Katedros gatve tęsėsi
buvusia Sirupio upelio vaga, vedė žemyn pro kažin kokius žydų
namus, buvusius šiandieninės miesto autobusų stoties aikštėje ir
baigėsi kažkuriame pastato rūsyje.
Pakuždomis pasakota, kad šiame labirinte dingdavo maži vaikai, o iš po žemių sklisdavusi baisi smarvė. Kalbėta, kad čia miesto vagys slėpė sugrobtus turtus, o naktimis, niekieno netrukdomi,
puotaudavo pačioje šventovėje arba šalia buvusiuose pastatuose.

Statant bažnyčią, šiame pastate vyko
pamaldos.

Buvusi kunigų seminarija, dabar
– Kazimiero Paltaroko gimnazija.
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Štai kokios duobės ir skardžiai – pačiame miesto centre,
Katedros gatvėje esančio vaikų darželio kieme.
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Kalėjimo tunelio pradžia P. Puzino g.

Ši paslaptis, kaip kokia hidra, vis išlenda skirtingose miesto vietose, baugina ir
kartu žadina smalsumą bei norą pasinerti į požemių labirintą ir galbūt ten, niekam
nežinomose ertmėse, aptikti lobį, pajusti jo kvapą, įminti dar vieną istorinę mįslę.
Didysis tunelis Panevėžyje egzistuoja. Pačiam vaikystėje teko po jį palandžioti. Tik neaišku, kuriems tikslams jis buvo iškastas ir kas taip ilgai sugebėjo
slėpti jo tikrąją paskirtį. Pagaliau, kodėl jis iki šiol neištyrinėtas, kodėl nėra fiksuotas miesto požeminių inžinerijų planuose?
Prasideda tunelis rūsiuose, esančiuose dar caro laikais, 1825 m., statytame
kalėjime P. Puzino gatvėje. Tiesa, rūsiai kaliniams laikyti galėjo atsirasti gerokai
anksčiau. 1776 m. miesto inventoriaus knygoje paminėtas kalėjimas ant kalnelio
už miesto archyvo, tai yra, už seniausio mūrinio pastato Kranto gatvėje.
Panevėžietis Stasys Serdikevičius, 1973 m. dalyvavęs rekonstruojant moterų kalėjimą, pasakojo, kad viena kalinė neva jį prievarta nusitempusi į rūsį. Pakėlus dangtį grindyse, galima buvo dar nusileisti į požemį kopėčiomis. Didelėje
patalpoje buvo tamsu, stovėjo tik senas stalas. „Gal čia ir prasidėjo tas tunelis?“
– svarsto panevėžietis.
Sovietiniais laikais skverelyje, priešais kalėjimą, statant viešuosius tualetus,
netyčia atkastas įėjimas į rūsį, sumūrytą iš tokių pat, kaip kalėjimo, raudonų
plytų su 4,5 metro aukščio arka ir medinėmis durimis. Netrukus jos buvo kažkieno išlaužtos, tad į erdvius, sausus tunelius prigužėdavo smalsių to meto vaikų. Ten žaisdami, jie rasdavo požeminius išėjimus prie P. Puzino gatvėje buvusio
kadastro pastato bei šalia pėsčiųjų tilto sovietmečiu pastatytų dabartinių miesto
Bendruomenių rūmų. Spaudoje buvo aprašyti ir vaikų rasti daiktai. Bene seniausias jų – 1836 m. carinės armijos kareivio laikinas leidimas išvykai į miestą. Po
kelių dienų landa buvo užpilta žemėmis.
Tvarkant miesto Bendruomenių rūmų aplinką, pietinėje pastato pusėje, šalia tako į pėsčiųjų tiltą per Nevėžį, atsivėrė tunelio arkinės salės. Toliau jis vedė
žemyn, Nevėžio upės link ir baigėsi vandenyje. Viena atšaka į buvusį malūną,
dabar „Romantic“ viešbutį, turėjo rakinamas geležines duris. Anot viešbučio
savininkės, įrenginėjant rūsyje naktinį klubą, iš kažkokių ertmių nuolat lįsdavo
šikšnosparniai. Jos žiniomis, Pirmojo pasaulinio karo metais po malūnu esantys tuneliai jungėsi su Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, taip pat ligoninės lavonine.
,,Ekrano“ gamyklai statant savo kultūros rūmus (tai vis tie patys šiandieniniai
Bendruomenių rūmai), dalis šių požemių buvo suardyti.
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Viešbutis „Romantic“.
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Buvęs gydytojo A. Didžiulio namas.

Tai patvirtino ir viena ,,Sekundės“ laikraščio pašnekovė, straipsnyje teigusi, kad tuneliai jungė du malūnus: dabartinį „Romantic“ ir už miesto Bendruomenių rūmų buvusį malūną, kurio vietoje vėliau įsikūrė „Elektrotechnikos“ gamykla. 1947 m. visos
šiose vietose buvusios paslaptingos angos buvo užpiltos žemėmis, nes tuo metu mieste naktimis siautėjo banditai, kurie galėjo
žinoti apie miesto požemius ir dienomis juose slėptis.
P. Puzino gatvėje, maždaug pusiaukelėje tarp moterų kalėjimo ir Bendruomenių rūmų, šiuo metu stūkso apleistas medinis pastatas. Tarpukariu jame gyveno aukšto rango kariškis medikas, berods, vienas iš Didžiulių. Jis neleistinai operavo savo
dukrą, kuriai mirus, pagal tuometinius galiojusius gydytojų kodeksus buvo pasodintas į kalėjimą. Namas nacionalizuotas ir
kuriam laikui paverstas ligonine. Vietiniai gyventojai yra pasakoję apie keistas požemines ertmes šalia to pastato dar esančių
sandėliukų vietoje.
Labirintų yra ir kitoje Nevėžio pusėje, po senąja lavonine bei kitais Apskrities ligoninės pastatais.
Daug aistrų yra kėlusios kalbos apie rūsius senosiose miesto kapinėse prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Miesto spaudoje
žmonės dalinosi prisiminimais, kad šalia statant vaikų darželį, buvo rasti tuneliai, kurie esą tęsėsi iki pat stataus kapinių skardžio prie Nevėžio ir turėjo išėjimą šalia studento Žemaičio kapo.
Faktai byloja, kad ir anapus Nevėžio, Skaistakalnio parke buvusio dvaro, vėliau ten atsiradusių lėktuvų remonto dirbtuvių, teritorijoje esama senovinių požeminių talpyklų, kuriose rusų kariškiai galėjo laidoti radioaktyvias atliekas. 2007 m. čia
buvo aptikta tokių medžiagų pėdsakų.
Net ir niekada neatskleistos miesto paslaptys yra savotiškas magnetas, pririšantis žmones prie jų gimtųjų vietų. Kuo
daugiau tokių „magnetų“, tuo mažesnis noras kraustytis gyventi kitur. O jeigu ir tenka tai padaryti, širdyje visada kirba noras
sugrįžti, apsikarstyti tobuliausia lokacijos įranga, metalo ieškikliais ir sužinoti šį tą daugiau apie ramybės neduodančius paslaptingus miesto objektus ir reiškinius.

Skulptoriaus B. Bučo sukurtas antkapinis
paminklas mokytojai V. Būtėnienei.

Studento kapas.

Liuteronų koplyčia senosiose miesto kapinėse.

Šioje vietoje buvo atsivėrusios tunelio prieigos.
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Čia kryžiavosi požeminiai keliai.

POŽEMINIS VIENUOLIŲ KELIAS
Švč. Trejybės bažnyčios įkūrėjai Kristupas Mykolas Belozaras ir Kristupas Dombskis
pijorų vienuoliams skirtame keturių margų (Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje naudotas žemės matas, 1 margas yra maždaug 0,71 hektaro) plote 1727 m. pastatė medinę
bažnyčią ir varpinę.
Šalia įsikuria L raidės formos vienuolynas, mokykla, kolegija, atsiranda uždaras
kiemas, įveisiamas sodas. 1778 m. ši teritorija padidėja dar pusantro margo. Vienuoliams paskiriamas ir žemės plotas moliui kasti. Matyt, jie gamino plytas ir mūrijo požemines perėjas ar saugyklas. 1790 m. viskas sudega, net sodas.
Tačiau veiklieji pijorai netrukus atkuria savo vienuolyną ir net išplečia jo žemių
ribas. O po dviejų dešimtmečių atstatoma ir Švč. Trejybės bažnyčia, tik šįkart jau mūrinė. Prabėgus dar dvidešimčiai metų, šalia esančiose katalikų (šiuo metu stačiatikių)
kapinaitėse pastatoma koplytėlė.
1832 m. po bajorų sukilimo, užpykęs caras uždaro vienuolyną, o bažnyčią paverčia kareivinėmis. 1849 m. pertvarko ją į cerkvę. 1872 m. nugriautos koplytėlės vietoje
taip pat pastatoma cerkvė.
Manoma, kad vienuoliai į pamaldas dar veikiančioje Švč. Trejybės bažnyčioje galėdavo patekti neišeidami į lauką, nes tarp vienuolyno ir bažnyčios buvęs požeminis
perėjimas. Ir nors kunigai sako, kad jokių požeminių angų neaptikta, bažnyčios rūsiuose ir šiandien yra kriptų. Vienoje jų įrengta šarvojimo salė.
Vienuolyno vietoje dabar stovi mūrinis gyvenamasis pastatas, sovietmečiu gavęs
„Rago“ pavadinimą, nes jame veikė aludė. O kas gi nutiko tuneliui, kažkada jungusiam
du prabangius statinius?
Per Antrąjį pasaulinį karą raudonų plytų vienuolynas buvo sugriautas bombų. Panevėžietis Algirdas Mickevičius teigė žinojęs apie Įgulos namais paverstą bažnyčią ir vienuolyną jungusius požeminius kelius. Anot jo, buvusio vienuolyno sodo vietoje ir jam,
tada dar šešerių metų vaikui, teko matyti į požemį panašią duobę. Algirdas įsitikinęs,
kad paslaptingas požeminis kelias Švč. Trejybės bažnyčią jungė ir su Kristaus Karaliaus
katedra. Kiti žmonės netgi priduria, kad eiti tuo tuneliu reikia gerokai pasilenkus.
Jeigu prisiminsime, kad ir Laisvės aikštėje, Lenino paminklo vietoje, taip pat būta
keistų požeminių angų, Panevėžį drąsiai galime vadinti slaptų požemių karalija.

Rutulys, pagamintas iš
vienuolyno plytos.

Šios stačiatikių cerkvės vietoje anksčiau stovėjo
vienuolių pijorų koplyčia.

Paties vienuolyno vietoje, Klaipėdos gatvėje, iškilo gyvenamieji
pastatai.

Stiklo lydinys iš sudegusio vienuolyno.
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Pijorų vienuolyno senųjų kapinių vietoje – stačiatikių kapinaitės.

VELNIO IR KITI
SIŪBUOJANTYS TILTAI
Pokariu pradėjus vystytis Panevėžio pramonei, Venslaviškio kaimas po
truputį ėmė virsti šiaurės rytinio miesto pakraščio gatve. Kitoje Nevėžio pusėje augo kitas – Dembavos – kaimas, ten jau gyveno tūkstančiai
darbininkų šeimų. Per upę jiems nuolat statomi mediniai tiltai pavasarį,
ledonešio metu, vis būdavo nunešami sraunios tėkmės arba jos sulaužomi. Todėl jų vietoje atsirado iš plieninių trosų įvairiai sukonstruoti
funikulieriai. Virš upės ištemptais lynais nedidelės kabinos vežiojo po
kelis žmones į vieną ar kitą pusę. Valdė tą judėjimą operatorius iš krante
stovėjusios medinės rakinamos būdelės.
Toks keltas per upę paprastai dirbo tik rytais ir darbo dienai pasibaigus. Pavėlavusiesiems tekdavo paėjėti iki siūbuojančio tilto, įrengto
siauriausioje upės vagos vietoje. Jis taip pat vedė Dembavos kaimo link.
Skaistakalnio aviacijos remonto dirbtuves nuo buvusios ,,Ekrano“
gamyklos pusės galima buvo pasiekti bene ilgiausiu per Nevėžį nutiestu
pakabinamuoju tiltu. Šis siūbuojantis tiltas, per kurį eidamos moterys
neretai net suklykdavo, buvo pramintas velnio tiltu. Vaikinai, pamatę per
jį einančias paneles, stengdavosi tiltą dar labiau įsiūbuoti.
Vasaromis šalia jo virte virė gyvenimas. Kairėje (žiūrint į Skaistakalnį) tilto pusėje upės vagoje (tuometinė vaga ėjo gerokai dešiniau) buvusi
bene 5 metrų gylio duobė, o joje – poros metrų pločio ola su grotomis.
Šokinėdami ir nardydami šioje įduboje, miesto paaugliai išbandydavo
savo drąsą ir vyriškumą.
Netoliese, tarp Skaistakalnio dirbtuvių betoninės tvoros ir upės,
klestėjo moterų pliažas su perspėjančiais riboženkliais. Pro šią vietą
vyrukai upe plaukdavo kaip bebrai: nekeldami galvos, akis „įsidėję“ ant
pakaušio.
Dabar šalia nebeveikiančios „Ekrano“ gamyklos yra didelis tvenkinys. Netoli buvę mediniai ir siūbuojantys lieptai, funikulieriai, Velnio
tiltas teliko žmonių prisiminimuose, o juos visus pakeitė aukštas, solidus,
platus betoninis upės užtvaras su asfaltuotu keliu viršuje.
„Ekrano“ kineskopų gamyklos nebėra,
tačiau liko Ekrano marios.
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PLUKIAI IR
PANEVĖŽIO PINIGAI

Plukiai įsikūrę ant aukšto ir gražaus Nevėžio kranto.

Plukių ąžuolas.

Ten, kur šiuo metu yra Plukių gatvė, XVI amžiuje buvo
Plukių kaimas.
Atsiradus cukraus fabrikui, čia ėmė koncentruotis ir
daugiau miesto pramonės. „Bulgarija“ pramintame miesto pakraštyje dygo vis daugiau gamybinių pastatų, statėsi
ir gyvenamieji namai.
1918 m. gruodžio 26 d. įvyksta pirmasis Panevėžyje
susiorganizavusių darbininkų, tiksliau, bolševikų tarybos
posėdis. Netrukus Taryba nusprendžia išleisti savus smulkius popierinius pinigus vietiniams atsiskaitymams, nes
trūko smulkių nominalų atiduodant grąžą. Jų kupiūros
kurį laiką cirkuliavo kartu su Rusijos tarybų federacinės
socialistinės respublikos rubliais. Dažniausiai šia smulkia
valiuta naudojosi cukraus fabriko nuolatiniai bei sezoniniai darbininkai iš Plukių kaimo ir Pušaloto gatvės.
Pinigai spausdinti Panevėžio spaustuvėje ant laikraštinio popieriaus net kelis kartus, nes būta klaidų, kurios
vėlesnėse kupiūrose ištaisytos. Visų nominalų surinkti, ko
gero, nėra pavykę niekam. Todėl numizmatams šios popierinės kupiūros yra didelė vertybė.

Panevėžio pinigų faksimilės iš Panevėžio Kraštotyros
muziejaus.
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Po 2008 m. likviduojamas Panevėžio cukraus fabrikas.

PIRMASIS PANEVĖŽIO
MŪRAS

Dėžės teismų dokumentams laikyti.

,,Viešpataujant Laimingiausiajam Zigmantui Trečiajam, Šviesiausiajam Vilniaus vyskupui Benediktui
Vainai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiajam iždininkui ir notarui, taip pat Upytės seniūnui
Šviesiajam ir Kilmingajam ponui Jeronimui Valavičiui,
jo rūpesčiu ir lėšomis šie rūmai kartu su Upytės pavieto žemės ir pilies teismais Visagalio Viešpaties Dievo
garbei ir visuomenės labui buvo pastatyti 1614 V. M.“
– skelbia granitinė lenta, įmūryta į nedidelio pastato
Kranto gatvėje sieną.
Pastatas restauruotas po 1807 m. gaisro, o vėliau
ne kartą remontuotas. Kaip jis atrodė iš pradžių, tenka
spręsti tik iš 1776 m. aprašymo: ,,...mūrytas iš plytų,
su senu šiaudiniu stogu, apleistu ir prakiurusiu, su dvigubomis durimis, pirmosiomis iš vidaus medinėmis, o
iš kiemo pusės su geležimis kaustytos, su gerais vidiniais užraktais, ir dviem langais, apkaltais geležinėmis
grotomis, su viena geležimi kaustyta langine“.
Teismų dokumentai turėjo būti sudėti į kaustytas
dėžes, užantspauduoti trimis antspaudais ir laikomi už
trijų užraktų.

Granitinė lenta su užrašu,
įmūryta į pastato sieną.
Išlikę senieji Kranto gatvės
pastatai.
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Laiko ženklai ant plytų.
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Pirmasis mūrinis pastatas
Panevėžyje, pastatytas
1614 m. archyvui laikyti.

SMĖLYNĖS TILTAI JUNGĖ
DU MIESTUS

Dvarelis ir jo parko likučiai šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios.

Carinės imperijos laikų Panevėžio žemėlapiuose miestas neturi šiaurinės savo dalies. Toji dalis – šiaurinis
užupis – turėjo išskirtines teises ir prilygo Vilniaus
universiteto žemių savivaldai bei neliečiamybei.
O viskas prasidėjo 1757 m., kai iš Vilniaus kapitulos į Ramygalos bažnyčiai priklausiusias žemes
kitapus Nevėžio atvažiuoja klebonas Mikalojus Tiškevičius.
Ramygalos bažnyčia anuomet valdė kunigaikščio
Aleksandro dovanotus plotus tarp Nevėžio ir Lėvens
upių su Senamiesčio kaimu (nepainioti su Senamiesčio gatve), taip pat Rėklių, Katkų, Bliudžių, Papiškių,
Daičiūnų, Dargaičių, Preičiūnų, Tičkūnų, Vabolių,
Vaivadėlių kaimais, gal ir Vaivadėlių dvareliu, bei
dalim Plukių kaimo žemių.
Naujam miestui statyti Mikalojus pasirenka Nevėžio kilpoje ,,Ostrowu“ vadintą žemę ir ją pervadina
Mikalojevu. Iš iškirstų čia ošusių šventųjų pušynų pastatoma medinė bažnyčia su atskira varpine (šv. Petro ir Povilo bažnyčios pirmtakė). Greta per kelerius
metus atsiranda bent dešimt namų, vadinamųjų dūmų
(toks pavadinimas kilo nuo tuomet galiojusio kaminų
mokesčio), ir puiki karčema. Po dešimtmečio atsirado
mūrinė alinė, dar viena karčema. Apsigyveno balnius,
puodžius, kalvis, vyndarys, aludaris, audėjas, batsiuvys. Netrukus išdygo net aukštuomenės namai su
kavine (kafenhauzas).

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios durų rankenos.

Senųjų Panevėžio kapinių vartai.

Smėlynės gatvė šiandien.
Buvęs dvarelis, dabar – parapijos namai.
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Buvęs Mikalojevas.

Miestas šioje vietoje formavosi su didele apskrita
aikšte. Rytinėje jos pusėje buvo bažnyčia. Gyvenamieji namai statyti šonais į aikštę, kurioje sekmadieniais vyko turgūs.
Mikalojevas klestėjo iki pat XX a. Nesutrukdė
tam net carinės reformos, smarkiai apkarpiusios Lietuvos bažnyčių savivaldą. Mikalojevo miestas savo
valdoms pažymėti turėjo herbą su akėčiomis, kaip
ūkiskaitos simboliu. Panevėžio apskritis herbe naudojo arklą arba noragą, o Panevėžio miestas – mūrinį
bokštą su vartais.
Unikaliais Mikalojevo herbais paženklinti iki šiol
išlikę antkapiai Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje. Čia rasite ir kitų Upytės pavietą menančių
ženklų.

Paminklų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje herbiniai papuošimai.

Šis herbas tikriausiai priklausė
Mikalojevo miestui.
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SALA, KURIOS NEBELIKO
Smėlynės gatvėje, šalia viešbučio ,,Smėlynė“, upės pusėje, yra didoka žemės įduba. Joje stovi gyvenamasis namas
su sodu. O kažkada ši duobė buvo net kalnelis. Dar sunkiau dabar patikėti, kad greta esanti sankryža buvo didžiulė
sala upėje. Per salą ėjo senas kelias iš Ramygalos į Pumpėnus.
Šioje vietoje upė buvo negili, todėl čia buvo statomi dviejų dalių mediniai tiltai (iki salos ir nuo jos iki kito kranto).
Juos dažnai nugriaudavo pavasariniai potvyniai. 1806 m. atsiradęs naujas vientisas rąstų tiltas po 30 metų irgi buvo nuneštas galingo potvynio. Atstatytas tik 1855 m. Ilgainiui ir šį tiltą reikėjo keisti, nes dažnai remontuoti pasidarė per
brangu.
Pagaliau 1913 m. pradėti naujo mūrinio tilto darbai, sutapę su Pirmuoju pasauliniu karu, iškart buvo perimti
vokiečių administracijos. Po karo imta abejoti tilto patikimumu, todėl architektas P. Markūnas ant tų pačių vokiškų
atramų suprojektuoja arkinę metalinę konstrukciją skambiu „Laisvės“ vardu.
Per Antrąjį pasaulinį karą suniokota „Laisvė“ greitai suremontuojama, bet laikui bėgant tapo per siaura. Galiausiai sovietiniais laikais šalia pastatytas iki šiol veikiantis tiltas, o senasis išmontuotas. Neapsieita be kuriozų. Atramos vokiečių buvo taip išbetonuotos, kad nei pragręžti, nei susprogdinti jų buvo neįmanoma. Net galvota jas palikti
ir pastatyti atskirą pėsčiųjų tiltą.
Šios vietos landšaftas buvo patogus atsirasti vandens malūnui ar elektrinei. Elektros gatvėje, dar caro laikais papildomai užtvenkus Nevėžį, pradėta elektrinės statyba, tačiau veikti pradėjo tik 1923 metais. Antrajam pasauliniam
karui baigiantis, besitraukiančios fašistinės Vokietijos pajėgos susprogdino visus jos įrengimus.

44

45
Po Smėlynės tiltu kažkada buvo brasta.

MALŪNŲ MIESTAS

Tokiose tarptautinėse parodose būdavo užsakomi
moderniausi varikliai ir Lietuvos malūnams.

Neabejotina, kad vienas nuostabiausių žmogaus sukurtų daiktų yra vėjo malūnas.
O štai medinis vandens malūnas Skaistakalnyje galėjo atsirasti jau XVI a. viduryje. Kepurinis vėjo malūnas Ramygalos gatvėje, ir dabar stovintis šalia ,,Žemynos“ mokyklos, 1880 m. priklausė tūlam Meškinui, parduotas J. Būžiui. Jis buvo
be valcų, kurie traiškė grūdus, todėl miltų nemalė. Tolėliau stovėjo taip pat kepurinis
kiek senesnis, 1875 m. statybos malūnas. Jis priklausė Mikalajūnui ir Z. Pranskui.
1788 m. yra buvęs dar ir trečiasis – Pumpėnų gatvėje.
1777 m. yra minimi Poniatovskio valdose veikiantys ir duodantys didelį pelną
du vandens malūnai. Vienas iš jų – Tilto (dabar J. Basanavičiaus) gatvėje vėliau
miesto Dūmos buvo išnuomotas A. Fridmanui. Po gaisro 1884 metais jo nuomininku tampa Rubinšteinas. Jis pirmasis mieste pradeda dirbti su 10-ies arklio jėgų
garo varikliu. 1901 m. šio malūno nuomą anksčiau laiko perima Petras Zamas. Jis
išvalo užtvanką, išgrindžia gatvę. Prieš savo egzistavimo pabaigą valstybinis malūnas paverčiamas realine mokykla, o 1927 m. visai išardomas.
Antrasis Poniatovskio valdose veikęs malūnas greičiausiai buvo Savitiškyje.
Nuo 1841 m. malūnas veikė ir Kranto gatvėje (dabar „Romantic“ viešbutis).
1844 m. po pertraukos veiklą atnaujino A. ir C. Kemberių valdomas Skaistakalnio dvaro senasis vandens malūnas.
Na, o garsiausią malūną, tikrą tuometinį technikos stebuklą su 24 arklio galių
gariniu varikliu Kranto gatvėje 1896 m. pasistatydino I. Grinevičius ir Z. Rabinovičius. Šis įrenginys malė taip galingai, kad grūdus pradėta importuoti net iš užsienio
(Ukrainos, Latvijos), o miltus eksportuota į Maskvą ir per Ventspilio uostą į Varšuvą. Kai nelikdavo ką malti, pjovė lentas. Arba dieną – lentos, naktį – grūdai.
Netoli, kitoje gatvės pusėje, buvo ir kitas garo varomas B. Rubinšteino malūnas.
Vandens malūnų aplink Panevėžį būta daug: Velžio, Pajuosčių, Piniavos, Slabados, Savitiškio, Skaistkalnės, Karsakiškio, Bistrampolio ir t. t.
XX a. pradžioje Panevėžys tampa tikru malūnų miestu. Vien Ukmergės gatvėje
stovėjęs garinis malūnas „Inkaras“ per parą sumaldavo tris vagonus grūdų. Nenusileido jam J. Mikšio malūnas su „Pirmyn“ motoriniu varikliu, įrengtu akmeniniame dvaro
tvarto pastate už muilo fabriko. Šis malūnas buvo išnuomotas M. Brenerio šeimai.
Joks kitas Lietuvos miestas neturėjo tiek įvairių malūnų. Iš to galima spręsti, kad
Panevėžio apylinkėse gilios grūdinių kultūrų auginimo tradicijos, o miestiečiai nuo
seno domėjosi technika, mokėjo „pasikinkyti vėją“ ir panaudoti vandens jėgą.

Buvęs malūnas dabartinėje Vilniaus gatvėje.

Buvusios Panevėžio elektrinės pastatas.

Akmuo su žąsies pėda iš Vilniaus gatvės malūno.
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Išlikę nebeveikiantys, kitoms reikmėms pritaikyti malūnai Ramygalos gatvėje.

KARAIMAI – JUDAIZMO TIKĖJIMO
ATŠAKA
Patys Panevėžio karaimai save kildina iš Odesos, kur tiurkų kalba
kalbantys totoriai buvo karaitų tikėjimo pasekėjai. X amžiuje karaitai buvo paplitę bizantiškosios kultūros plotuose. Manoma, kad
į Lietuvą Vytauto Didžiojo atvežti karaimai kilo daugiausia iš Krymo chazarų ir polovcų.
Panevėžyje karaimai taip pat atsiranda Vytauto Didžiojo laikais.
XIV amžiuje ypač stipri bendruomenė susiburia Naujamiestyje.
Savo atsiradimo Panevėžyje data karaimai laiko 1418 metus.
Jų maldos namai – kinesė – šalia Ramygalos ir Nemuno gatvių
sankryžos galėjo atsirasti po 1926 metų. Kinesei statyti sklypas
buvo parinktas taip, kad žiūrint nuo tuometinės Aikštės gatvės ji
atrodė esanti viduryje gatvės.
1953 m. pastatas tarybų valdžios buvo nacionalizuotas, o
8-ajame dešimtmetyje visai nugriautas. Atminimo vietoje guli akmuo ir tebeauga kelios pušys, kuriomis kinesė buvo apsodinta.
Tikriausiai nėra kitos religinės mažumos, kuri būtų taip ištikimai tarnavusi lietuvių valdovams. Karaimai buvo patikimiausi
Vytauto Didžiojo sargybiniai, puikūs šarvų gamintojai, itin nagingi
batsiuviai, siuvėjai, kirpėjai, kailiadirbiai, kulinarai ir daržininkai.
Jiems turime padėkoti už traškius raugintus agurkėlius, kibinus ir
legendinį, jau tik Alytaus karaimų begaminamą pyragą šimtalapį.

Karaimai gamino puikius ginklus ir tvirtus šarvus.

Kibinai – karaimų pasididžiavimas.
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Buvusios karaimų kenesos vietoje stovi paminklinis akmuo ir siūruoja eglės.

ALEKSANDRAS

Didysis Lietuvos kunigaikštis Aleksandras.

Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas.

Panevėžiečiams didysis Lietuvos kunigaikštis Aleksandras yra ypatingos
reikšmės istorinis asmuo. Šis Lietuvos didikas yra laikomas Panevėžio įkūrėju. Kiekvieną rugsėjį jo vardas skamba ypač dažnai ir garsiai. O gražiausioje miesto vietoje, ant paradinio Senvagės krašto puikuojasi granitinis
skulptoriaus Stanislovo Kuzmos sukurtas monumentas, įamžinantis nuoširdžią miestelėnų padėką už karališką kunigaikščio mostą – būsimojo Panevėžio žemių paminėjimą (1503 m.) viename iš to meto donacijos (žemių
dovanojimo) raštų.
Didysis Lietuvos kunigaikštis Aleksandras gimė 1461 metų rugpjūčio 5
dieną Krokuvos Vavelio pilyje. Vardas buvo suteiktas senelio pusbrolio Vytauto Aleksandro garbei ir atminimui. Aleksandras turėjo tris brolius ir penkias
seseris.
Jų tėvas Kazimieras Jogailaitis (1427–1492), Lenkijos karalius, Lietuvos
didysis kunigaikštis, 1454 m. buvo vedęs šv. Romos imperatoriaus, Vokietijos, Čekijos, Vengrijos karaliaus, Alberto II Habsburgo dukterį Elžbietą.
Aleksandras, ketvirtasis poros sūnus, sostą paveldėjo iš savo vyresniojo
brolio Kazimiero, pastarajam atsisakius jo Dievo tarnystės vardan. Po mirties
Kazimieras tapo Šventuoju Lietuvos globėju.
Gediminaičių–Jogailaičių dinastijos palikuonis Aleksandras 1495 m.
vedė Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III dukterį Eleną, paskutiniojo
Bizantijos imperatoriaus Konstantino XII Paleologo anūkę.
1492–1506 metais Aleksandras buvo Lietuvos didysis kunigaikštis, o nuo
1501 iki 1506 metų dar ir Lenkijos karalius.
Kunigaikštis Aleksandras pastatė Vilniaus Žemutinę pilį, Onos bažnyčią.
Jo įsakymu, pradėti statyti Vilniaus miesto įtvirtinimai. Garsioji miesto siena
turėjo saugoti nuo Krymo totorių antplūdžių.
Pernelyg pasitikėjęs savo žmonos įtaka, per du Maskvos karus praradęs
daugybę lietuviškų žemių Rytuose, prieš pat mirtį Aleksandras sulaukė ir
geros žinios: Mykolo Glinskio vadovaujama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė Klerko mūšyje galutinai sumušė totorių pajėgas.
Mirė Aleksandras 1506 m., palaidotas Vilniaus Katedroje, šv. Kazimiero
kriptoje.

Karalaitis Kazimieras visada liks lietuvių
širdyse.

1503 m. Lietuvoje apyvartoje buvęs
pusės grašio pinigas.
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Kunigaikštis Aleksandras rankose
greičiau turėtų laikyti ne Šv. Petro
ir Povilo, o, deja, nebeišlikusią
Senamiesčio bažnytėlę. (2003 m.
pastatytos skulptūros autorius
Stanislovas Kuzma)

BUVO IR KITAS PANEVĖŽYS
Iki XVIII amžiaus Panevėžio vardu buvo vadinamas Sirutiškio dvaras netoli
Kėdainių. Kai jį įsigijo išėjęs į atsargą Žečpospolitos karininkas, Vitebsko
pylininkas Simonas Sirutis, netoliese buvęs Panevėžio kaimas taip pat imtas
vadinti Sirutiškiu.
XIX a. pabaigoje dvaras perėjo grafui A. Komarovskiui. Šis jį pavertė
tikrais rūmais su alėjomis ir parkais.
Dvarą galima aplankyti, važiuojant keliu palei vakarinį Nevėžio krantą
nuo Krekenavos į Kėdainius. Sirutiškio kaime reikia pasukti į dešinę ir atsidursite prie senų pastatų Sodų gatvėje, o pušų alėja nuves į buvusio Panevėžio
dvaro kapinaites. Šią dvaro sodybą yra įsigijęs mūsų laikų milijonierius ir
politikas V. Uspaskichas.
Vasarą verta šiomis vietomis pakeliauti, nes palei Nevėžį, netoli Žemaičių
plento, rasite ir miestelį, vardu Panevėžiukas. Jame Simonas Sirutis 1747 m.
pastatė mūrinę baroko stiliaus Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Ji yra vienintelė mūrinė trikampio plano bažnyčia Lietuvoje.
Verta paminėti, kad glaudūs giminystės ryšiai su Siručiais siejo netoli Kėdainių, Šeteniuose, gimusį poetą, Nobelio premijos laureatą Česlovą Milošą.

Panevėžys
Sirutiškis
Kėdainiai

Vokiškas prieškarinis žemėlapis.
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NEVĖŽIO SENVAGĖ YRA
DIRBTINIS EŽERAS

Tarpukariu lietuviai čiuožė tokiomis pačiūžomis.

1928 metais Panevėžyje buvo labai daug bedarbių, tad valdžia
ėmėsi organizuoti viešuosius darbus. Šimtai pašalpas gaunančių vyrų sutelkta ištiesinti Nevėžio vagai. Jos vingyje negalėjo
pavasariais išplaukti ledai, sangrūdos sukeldavo potvynius,
kurie nunešdavo tiltus, užliedavo daubas, daržus, kurie įmirkę tiesiog pradvokdavo. Tai ir paskatino sutvarkyti šią miesto
vietą.
Darbininkai privalėjo atsinešti savo įrankius, o už arklį mokėta papildomai. Žinoma, tai tebuvo grašiai, tačiau vis geriau,
negu nieko. Senos Nevėžio vagos dešinėje buvo iškastas kanalas, o žemės supiltos į pylimą. Taip atsirado dabartinis takas,
skiriantis Senvagę nuo upės. Buvusi jos vaga virto dirbtiniu
ežeru. Tačiau jis greitai uždumblėjo ir tapo didele dvokiančia
bala. Netrukus joje užsiveisė karosai, viduryje, seklumėlėje,
buvo pradėjęs augti miškelis, o ir visas telkinys gerokai apžėlė
visokiais vandens augalais. Dabartinės salelės vietoje minimas
kažkada nuskendęs tankas.
Sovietiniais laikais pradėta galvoti, kaip Senvagę išvalyti.
Tokia, kokia yra dabar, ji atsirado Lietuvos Nepriklausomybės
išvakarėse ir iškart tapo miesto simboliu. Čia vyksta masinės
šventės, koncertai, čia pirmiausia vedami svečiai ir turistai.
1989–1992 m. Panevėžyje leistas steigėjos, žurnalistės ir
rašytojos Liudos Jonušienės redaguotas pirmasis mieste kultūros bei istorijos žurnalas „Senvagė“.

Miesto simboliu tapusi Senvagė.
Salelėje kažkada kyšojo tanko liekanos.
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Ši miesto vieta nuolat puošiasi naujomis
skulptūromis. Skulptoriaus B. Vyšniausko „Šaulys“.

Nuo šios vietos Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas gėrėjosi
Nevėžio vingiais.

KĄ MENA
KAIZERLINGO MIŠKAS
IR STANIŪNAI

Senovinio kalkinio „kaltinio“ mūro fragmentas.

Buvo laikai, kai rytiniame priemiestyje, šalia
senojo kelio į Vilnių, esantis Kaizerlingo miškas, o ir kone visas miestas priklausė vokiečių
dvarininkams. Vėliau miškelį nuo išnykimo
tikriausiai išgelbėjo šiose vietose esantys geriamojo vandens gręžiniai. Dabar tai – miesto
sanitarinė zona su žydų genocido memorialiniu paminklu.
XIX a. šis miškas, kaip ir šimtai hektarų
aplinkinių žemių, įskaitant ir Staniūnų dvarą,
ir bene pusę paties Panevėžio, priklausė vokiečių grafui Kaizerlingui (Hugo fon Keyserlingk,
1833–1903). Jo giminė valdė didžiulius plotus
Prūsijoje, Vokietijoje, Lietuvoje bei Latvijoje.
Ramygalos gatvėje 1859 m. Kaizerlingai
buvo įsteigę alaus daryklą. Kartu su kitos Panevėžio žemių dalies savininku, taip pat vokiečiu, Vilhelmu fon Ropu K. ir savo giminaičiu
Otonu įsteigė liuteronų parapiją ir mecenavo
jų bažnyčios Ukmergės gatvėje statybą.
Legenda pasakoja, kad kartą per Panevėžį
važiavo vokiečių kilmės Rusijos carienė ir pro
karietos langą mėtė vaikams saldainius. Vienas kiemsargių vokiškai garsiai juos sudraudė, kad nepatektų po ratais. Carienė išgirdusi
sustojo ir kiemsargį išklausinėjo apie vietinę
vokiečių bendruomenę. Tada pažadėjo paremti
liuteronų bažnyčios statybą ir esą vėliau tikrai
atsiuntė pažadėtuosius šimtą rublių, tai yra,
dvidešimt auksinių penketukų.

Dar vienas Staniūnų dvarvietės pastatas.
Išvažiuojant iš Panevėžio, kairėje kelio į Vilnių pusėje – Kaizerlingo miškas.
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Staniūnų dvarvietės pastatas.
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Kaizerlingų šeimos kapinaitės.

Senasis kelias iš Staniūnų dvaro į Skaistakalnio dvarą.

KALNO PILIS
Visi gerai žino alaus gamybos įmonę ,,Kalnapilis“, tačiau retas susimąsto, iš kur kilo toks pavadinimas. Gal tai nuo kalno, ant kurio kažkada
stovėjo pilis?
Kalnas galėjo būti nukastas, statant čia
alaus daryklą, nes reikėjo daug grunto užpilti aplink kalną tekėjusios Upytės upelio vagai. Greta
Nevėžio šioje vietoje būta brastos į senąjį kelią,
XIII–XIV a. jungusį Daugyvenės ir Venslaviškio
gyvenvietes.
Kalną iš abiejų pusių supo upelis stačiais
krantais, jį dar galima aptikti senoviniuose atvirukuose su Panevėžio vaizdais, pavyzdžiui, fotografo Slonimskio nuotraukoje ,,Naujasis tiltas“.
Tekėjo upelis netoli dabartinių A. Mackevičiaus, Teatro ir Respublikos, buvusios Dvorianskaja, gatvių. Anot A. Mackevičiaus gatvės gyventojų, per gausesnį lietų jos ir šiandien virsta
tikrais upeliais, dažnai pavadinamais upytėmis.
Kad seniau netoli „Kalnapilio“ būta brastos,
išduoda Nevėžyje esanti sala ir kitoje pusėje, Stoties gatvėje, išlikęs status šlaito tarpeklis. Nuo
upės brastos iki A. Mackevičiaus gatvėje buvusio
dešiniojo upelio skardžio buvęs nemažas kalnas,
iš visų pusių apsuptas upių ir dėl didelio ploto tais
laikais galėjo būti pats tinkamiausias dar nerastos
senosios Upytės pilies gynybiniams įtvirtinimams
susikurti.
Yra žinomas, tiesa, bene vienintelis šio kalno
paminėjimas – kai 1902 metais vokietis dvarininkas
Albertas Foigtas įkūrė čia alaus daryklą, romantišku pavadinimu ,,Bergschlosshen“ (pilaitė ant
kalvos). Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, akcinė
bendrovė imta vadinti lietuviškai – „Kalnapiliu“.
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Senoviniai fajansiniai alaus butelių kamšteliai.

Šioje vietoje į Nevėžį įtekėjo Upytė.
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Kažkada buvusios kalno pilies vietoje 1902 m. įsikūrė „Kalnapilio“
alaus darykla.

Sala Nevėžyje, susidariusi į jį įtekančio upelio žiočių vietoje.

PIRTIS ANT ŠVEDKAPIO
Švedai savo žuvusius karvedžius laidojo gražiausiose vietose, ant kalvų, dar supildami ant jų nemažą pylimą. Laidojimo rituale dalyvaudavo dešimttūkstantinė armija. Jos kariai
keletą kartų praeidavo pro kapą, išpildami ant jo žemes iš
savo kepurių. Tai buvo pilotės, kurios išsilankstydavo iki
kibiro dydžio maišo. Taip būdavo prinešama nemažai žemių. Tokia tradicija liko nuo neatmenamų laikų, kada šitaip
bandyta apsaugoti kapus nuo meškų.
Viena švedų karių laidojimo vietų galėjo būti A. Mackevičiaus gatvėje, šalia sovietiniais laikais veikusios viešosios miesto pirties pastato. Anot panevėžiečių, čia iki šiol
randama žmonių kaulų.
Senovėje šiose vietose buvo itin gražu: rytuose į Nevėžį
A. Mackevičiaus gatve tekėjo dabar jau nežinomo vardo
upelis. Už jo stūksojo kalnas. Vakaruose turėjo būti kaimas,
nes, statant tiltą, Nemuno gatvės pabaigoje aptiktos senovinės kapinaitės. Aplinkui tirštai gyventa vietinių, nuo kurių
galbūt ir nukentėjo ateiviai švedai.

Nevėžio pakrantėje iki pat Nemuno gatvės
tilto randama įvairių archeologinių radinių.

Žygimantas Vaza.

Karalius Karlas IX.

Karalienė Kristina,
valdžiusi Latviją.
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KAM PRIKLAUSĖ PANEVĖŽIO ŽEMĖS

Ne išimtis ir Panevėžys. Jo valstybinės žemės
tapo Paniatovskių nuosavybe. Jiems priklausė ir
du malūnai, Baisiogalos dvaras, Šeduvos seniūnija ir t.t.
Iki tol Panevėžio miesto žemes valdė garsūs
bajorai: Liutkevičiai, Valavičiai, Karpiai. Vėliau,
po Trečiojo Žečpospolitos padalinimo, apie šimtą
kiemų, vadinamųjų dūmų, vaistinė atiteko T. Ropui, likusi teritorija – grafui fon Kaizerlingui.
1811 m. valstybės turto ministerija išperka
Panevėžio žemes iš barono Franko, atiduodama
jam Kuktiškių dvarą.
1881 m. gyventojams iš miestą valdžiusių privačių asmenų leista išsipirkti žemės sklypus, kurie
buvo suskirstyti į penkias grupes.
1884 m. tiesiant į geležinkelio stotį trumpesnį
kelią, yra minimi žemių savininkai: bajorai Karolis Snarskis, Motiejus Januškevičius, Kazimieras
Oleškevičius. Tačiau jie tuo metu valdė už miesto
ribos esančias žemes.
Šiaurinė miesto dalis iki pat Lėvens upės nuo
1503 m. iki pat 1920 m. priklausė bažnyčiai.

Iki 1576 m. Panevėžio ir Šeduvos žemes valdė Jonas Krošinskis, po
mirties palikęs savo turtus nepilnamečiam sūnui Petrui. Gali būti,
kad dėl to miestas tuo metu negavo Magdeburgo prekybinių teisių.
Šiam mirus, 1621 m. dvaro laikytoju tampa Žemaitijos seniūnas
Jeronimas Valavičius.
1711 m. Panevėžys priklausė Šeduvos seniūnijai, kurią valdė
karaliaus Jono Kazimiero LDK raštininkas Andrius Kazimieras
Gelgudas su žmona Antanina.
1798 m. dokumentai liudija, kad Panevėžio miestas buvo Poniatovskių nuosavybė. Jie – paskutinieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovai, pražudę Lietuvos suverenitetą.
Kilęs iš Lenkijos bajorų, Stanislovas Augustas Poniatovskis
(1732-1798) buvo Lenkijos karalius, Didysis Lietuvos, Rusijos,
Prūsijos, Mozovijos (Mozūrų), Žemaičių, Kijevo, Volynės, Podolės,
Palenkės, Livonijos, Smolensko, Severo (Siebežo) ir Černigovo kunigaikštis. Buvo vedęs pačią Rusijos carienę Jekateriną II.
1764 m. lenkų didiko Čertoryskio suorganizuotas judėjimas
„Familija“, nusprendęs nebekviesti svetimšalių valdovų, karūnavo
Stanislovą Augustą (Jo motina – Konstancija Čartoryska). Lietuvos
žemės tada buvo išdalintos lenkams.
XVIII a. medžiotojas.

62
Taip atrodė antroji tuometinių fotografijų pusė

Panašia karieta per Panevėžį važiavo Rusijos imperatorienė.
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Tokių Aukso ordos pinigų iki šiol randama
vietovėse iki Kėdainių.

MIESTO CENTRAS –
BE BAŽNYČIOS
Laisvės (seniau – Rinkos, sovietmečiu
– Lenino) aikštėje nėra bažnyčios, nors
paprastai ją rasi bet kurios didesnės
Lietuvos gyvenvietės centre. Tai gal Panevėžio centru laikyta Švč. Trejybės bažnyčios vieta? O gal ta vieta buvo Dvaro
(Ukmergės) gatvėje, ten, kur dabar stovi
liuteronų bažnytėlė? Juk priešais pastarąją iki šiol yra išlikusi aikštė (dabar
– pradinės mokyklos stadionas).
Dvaro gatvė (dabar Ukmergės) – seniausia mieste, tačiau žinių apie kokią
nors kitą joje buvusią bažnyčią rasti nepavyko. Tebuvo skirta arklių turgui.
Tuo metu, kai pijorų vienuoliams
buvo statoma Švč. Trejybės bažnyčia,
Rinkos aikštė jau buvo susiformavusi.
Nepaisant to, maldos namų statybai pasirinkta ne ji.
Tiesa, jos pietinėje dalyje, ten, kur
aikštė ribojasi su Ramygalos gatve, buvo
išpirktas žemės sklypas maldos namams.
Įvykdyti šį sumanymą sutrukdė 1863
metais Lenkijoje prasidėjęs ir persimetęs
į Lietuvą išsivadavimo iš carinės priespaudos sukilimas. Jį nuslopinus, Lietuvoje uždarytos 32 bažnyčios, 20 vienuolynų, konfiskuoti ir perduoti rusams 1294
dvarai, uždarytos lietuviškos mokyklos,
uždraustos knygos lietuvių kalba.
Taip Panevėžio miesto centras ir liko
be katalikų bažnyčios.
1904 m. Panevėžio planas

Senasis Savivaldybės pastatas Laisvės aikštėje.
Kranto gatvės pradžia.
Juozo Miltinio dramos teatras, buvęs garsus toli už
lietuvos ribų.
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LAISVĖS AIKŠTEI
SAVO FORMA
NEPRILYGO
JOKIA KITA
Vyresni panevėžiečiai dar prisimena,
kad perėjoje iš Laisvės aikštės į Ramygalos gatvę Klaipėdos gatvėje buvo
savotiška sala, o joje – net kelių aukštų
medinis namas. Toji vieta atrodė kaip
natūrali aikštės tąsa.
Senuose miesto žemėlapiuose minima ir Aikštės gatvė. Ji siaurėdama
tęsėsi Ramygalos gatve iki pat Nemuno ir Sodų gatvių susikirtimo. Šioje
vietoje apie 1863 metus tikėtasi pastatyti katalikų bažnyčią, nes Ramygalos
gatvės pradžioje pradėtų katalikų bažnyčios statybų, prasiautus sukilimui,
buvo atsisakyta. Vėliau ilgosios Aikštės gatvės gale esantį sklypą karaimai
panaudojo savo kinesės statybai.
Kad ir kaip žiūrėtum, Panevėžys
galėjo didžiuotis originalumu, turėjo
anuomet pačią ilgiausią pamažu siaurėjančią Lietuvoje centrinę miesto
aikštę dar turinčią 1,5 m nuolydį, nes
įrengta ant kalno papėdės.

Šioje gatvės vietoje stovėjo namas.
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Ramygalos gatvės pradžia.

ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS MŪRŲ SPINDESYS
Dabartinė Švč. Trejybės bažnyčia, kaip Feniksas iš pelenų, atgimė 1803 metais. Ji, jau mūrinė, pastatyta 1790 metais sudegusių
medinių maldos namų vietoje ir turėjo tapti tikru miestiečių pasididžiavimu. Tačiau džiaugtis teko neilgai.
1812 m. Napoleono Bonaparto sukeltas karas ją, dar neįrengtą, bebokštę paverčia sandėliais.
1831 m. vietiniai sukilėliai, vadovaujami bajorų maršalkos grafo K. Zaluskio, užėmė Panevėžį. Po 1832 m. sukilimo kartu
su pijorų vienuolynu ir gimnazija bažnyčia uždaroma, o 1847 m. pertvarkoma į Kazanės Dievo Motinos Stebuklingosios Ikonos
cerkvę. Dėl to buvo pristatyti trys kupolai.
Anot legendos, Dievo Motinos stebuklingoji ikona 1579 m. liepos 8 d. rasta Kazanėje, vietoje, kur vienai mergaitei apsireiškė mergelė Marija. Caras Ivanas Rūstusis tuo metu buvo ką tik išvadavęs Kazanę iš turkų chanų ordos priespaudos, todėl
apsireiškimo vietoje jis įkūrė garsųjį Marijos Užgimimo moterų vienuolyną, panašų į pijorų moterų vienuolyną.
Panevėžyje cerkvė kartu su vienuolynu tarnavo caro kariuomenės įgulai ir tik 1918 m. buvo grąžinta vietos katalikams.
Po metų perstatyti bokštai.
Po Antrojo pasaulinio karo pastatas buvo nacionalizuotas ir paverstas iš pradžių šokių sale, vėliau – parodų rūmais. Per
Sąjūdį 1989 m. grąžinta tikintiesiems.
Statant šią bažnyčią, kažkam kilo sumanymas jos fasadą paversti tikru spindinčiu dangaus skliautu. Meistrai daužė indus,
puodynes, butelius, dėjo jų šukes aplink mūrijamus akmenis. Tos šukės, kuriomis sėte nusėtas lauko mūras, turėjo žvilgėti ir
spindėti kaip kalėdinė eglutė.
Deja, šiandien ši nepakartojama bažnyčia nebežiba, nebeatspindi saulės ir žvaigždžių šviesos. Kažkada blizgėjusios senovinės spalvotos, kai kurios netgi dekoruotos šukės laiko nublukintos ar paprasčiausiai apneštos purvo ir suodžių.
Gal tereikėtų gerai nuplauti bažnyčios sienas ir ji vėl suspindėtų ne tik Švenčiausiosios Trejybės – visagalio Dievo, Tėvo,
Sūnaus ir Šventosios Dvasios, bet ir savo pirmykšte, žmogaus sielą gydančia bekraštės istorijos šviesa.

Šiuolaikinio namo siena Vilniaus gatvėje.

Tiltagalių koplyčios siena.

1836 m. statyto Noriūnų kumetyno
(Kupiškio raj.) sienos fragmentas.
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Švč. Trejybės bažnyčia.

PERKŪNO
SKERSGATVIS.
KĄ TAI GALĖTŲ
REIKŠTI?

Autoriaus skulptūra Perkūnas.

Ir kam kilo noras krikščioniškos kultūros miesto gatvę pavadinti pagoniško dievo
vardu? Gal senovėje čia būta šventvietės? O gal šitaip pagerbtas bauginantis gamtos reiškinys – perkūnija? Perkūno gatves turi Rokiškis, Palanga, Šiauliai, o Kaunas
– aikštę ir Perkūno namus. Taigi lietuvių aiškiai nusilenkta ne gamtos reiškiniui, o
dievybei.
Manoma, kad Perkūnas yra dievo Givaleidžio sūnus ir pagoniškajame tikėjime atstovavo šventos Trejybės, Perkūnas – Pikulis – Patrimpas, kultui. Iš medžio drožti šių
dievų stabai stovėdavo šventvietėse po ąžuolais, kur rusendavo amžinoji ugnis.
Lietuvių tautosakoje Perkūnas turi net devynis sūnus ir aštuonis brolius, su kuriais kelia vestuves. Vakarais Perkūno Motė veda jį į pirtį. O Perkūnas, su dviračiu
vežimu, įkinkytu septyniais baltais žirgais, skriejantis per dangų, mėtantis akmenis ir
svaidantis ugnines strėles, gali nubausti net dieviškąsias būtybes. Trenkia į Aitvarą,
kai šis, išsiurbęs ežerą, bando bėgti. Vandens dievą Jupį pagavęs muša tol, kol įmuša
į žemę.
Pavasaris Perkūnui – didysis darbymetis: reikia iš nelabųjų išlaisvinti jų pavogtą
vandenį. Pirmoji perkūnija reiškia, kad Perkūnas imasi apvaisinti Žemę. Už tai jam
aukotas ožys. Ant perkūnkalnių žmonės eidavo išsirėkti, tikėdamiesi tokiu būdu palikti ten savo bėdas ir nelaimes. Kūrendavo laužus, šokinėdavo per juos, taip apsivalydavo nuo nesėkmių. Iš akmenų sudėliodavo stovylas. Kai suveždavo javus, Perkūnui
reikėdavo aukoti gaidį. Tačiau grįžkime į Panevėžį ir pakeliaukime po jį. Gal iki šiol jis
jums ir atrodė tik provincialus, iš aplinkinių kaimų išaugęs Lietuvos vidurio miestelis,
bet tai ne visai tiesa. Žingsniuodami iš Skaistakalnio parko Ukmergės gatvės link,
pajusite, kad kylate į kalną. Kairėje, kažkada buvusioje dvaro skerdykloje tebėra muilo
fabrikas. Šią Žagienio upelio apsuptą vietą dar galėtume vadinti kalnu – Skaistakalniu.

Namas Ukmergės gatvėje.

Ukmergės gatvė leidžiasi nuo kalno.
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Muilo fabrikas, buvusi dvaro skerdykla.

Liuteronų bažnyčia.

1926-ųjų metų mūrinukai.

Ši vieta garsėja katinais.
Čia pasijunti kaip kaime.

Dešinėje, Ukmergės gatvės horizonte, būta galingo kito kalno
Perkūnkalnio, apsupto pelkėmis, miškais ir klampiais upeliais. Vėliau
ant jo įsikuria berods Domskių dvarelis, kurį Dvaro (Ukmergės) gatvė
jungė su Skaistakalnio dvaru. Pabandykime ten nukeliauti.
Ukmergės gatve iš pradžių leidžiamės iki daubos, kur tekėjo Sirupio
upelis, o netrukus vėl kylame į kalną (pažvelgę į kairę ir dešinę suprasite, kad čia būta stataus kalno), ant kurio šiandien yra išsidriekusi
Laisvės aikštė (atkreipkite dėmesį, per aikštę dar kylate aukštyn). Ši
seniausia gatvė vis kyla ir tęsiasi dar toliau už kitapus aikštės ribų ir
baigiasi Perkūno (dešinėje didelė laukymė dar leis pajusti, kad tebekylate) skersgatviu. Pastarasis, matyt, ir vedė į Perkūno garbinimo vietą –
Perkūnkalnį. Aukščiausioje jo vietoje dabar stovi vandentiekio bokštas,
prieigas tarsi saugo Švč. Trejybės bažnyčia, o iš kitos pusės – Katedra.
Bažnyčios visada buvo statomos lietuviams šventose vietose.
Taigi, nuo Nevėžyje buvusios brastos, dabar Smėlynės tilto pamato,
iki vandentiekio bokšto, esančio Vaižganto gatvėje, susidarytų nei daug,
nei mažai devynių aukštų namo dydžio kalnas. Jo teritorija maždaug
tokia: A. Smetonos gatvė – Nepriklausomybės aikštė – pro stačiatikių
cerkvę – Katedros link.
Vandentiekio bokšto papėdėje prieš buvusį Šermuto upelį galėjo
vingiuoti tariamas Upytės upelis labai stačiais krantais. Vos prieš šimtmetį į rytus ir vakarus nuo Katedros telkšojo pelkės, todėl Perkūno kalnas turėjo atrodyti kaip galinga sala su pietuose tyvuliuojančiais ežerais
ir klampiais upeliais.
Netoli Katedros yra didelė dauba, kur Katedros statybai buvo kasamas molis ir smėlis. Ta dalis daubos vėliau užpilta ir ant skardžio pastatytas daugiaaukštis gyvenamasis namas. Senoji dauba – iškart už vaikų
darželio pastato. Čia keli seni nameliai atrodo tarsi prasmegę. Nesunku
įsivaizduoti, kad čia, panašiai kaip Birutės kalne Palangoje, galėjo būti
puikiausios šventosios ugnies aukurų slėptuvės.
Smagu buvo pajusti šių miesto vietų sakralumą, argi ne?
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Laisvės aikštės nuolydis apie 1,5 m

PASKUTINĖ PELKĖ
Panevėžio miestas senovėje buvo apsuptas nepereinamų pelkių. Žaliojoje girioje savo dydžiu ir klaidumu garsėjo Klimbalė. Žmonės kalbėjo, kad joje yra keista vieta, aukštumėlė su didžiuliu akmeniu.
Ten uogautojams lengva patekti, o išėjimo reikia gerokai paieškoti. Kad ir kaip norėtum išeiti, vis
prie to paties akmens atsirandi.
Kita pelkė – į rytus nuo miesto. Jei ji užsidega, tai dega kelias savaites ar net mėnesius. Tą vietą
galima rasti, važiuojant Karsakiškio link. Už Naujikų bažnytėlės dešinėje – pirmas kaimo namas.
Greta – vos kelių metrų dydžio pelkė, bet joje vyksta neįtikėtini dalykai.
Upytės Čičinsko kalnas taip pat buvo apsuptas pelkių. Pietuose – Lėliūnai, matyt, buvę liūnai.
Pelkių nestigo ir pačiame Panevėžyje. Paskutinioji, kurią būdamas paauglys mačiau linguojančią, žiojėjo „Žemynos“ vidurinės mokyklos kiemo rytinėje pusėje. Jeigu ji būtų buvusi išsaugota,
mokykla galbūt vienintelė Lietuvoje būtų turėjusi natūralų gyvąjį kampelį su baliniais vėžliais,
kitais nykstančiais gyvūnais ir augalais.
Senieji panevėžiečiai prisimena čia kažkada buvus Lepšių kaimą, o lepšiukai mėgsta drėgnas,
pelkėtas vietas. Taigi visa dabartinė J. Basanavičiaus gatvė su savo prieigomis iki Ramygalos gatvės
– tai vis buvusios pelkės su kur ne kur tyvuliavusiais ežeriukais. Gal tik prieš porą dešimtmečių
išnyko ir netoli J. Miltinio mokyklos telkšojęs užpelkėjęs tvenkinys. Pažvelgus į baltų plytų garažų
eilę mokyklos stadiono gale, matai, kaip keistai jie sumūryti: ar tik neskendo? Juk čia būta pelkių, iš
kur išbėgdavo Sirupio upelio vandenys, kad po to tęstų savo kelionę į Nevėžį.
Ne šiaip sau turi miestas ir Durpyno, ir Pelkių gatves.
O senovėje lietuviai turėjo net liūnų dievybę, laumių Pelviksą.
Pelkės patikimai saugojo kūlgrindas, vedančias į paslėptas nuo priešų šventvietes. Pelkės garsėjo paslėptais lobiais, kurie esą keistai švytėdavo. Jose gyveno dvasios, nes gausiai veisėsi gyvatės.
Rudenį žmonės, kad įgytų laumių palankumą, pelkėms aukojo javų pėdus, o pavasarį ką nors mėsiško. Kaip auką Pelkių Žemynai, Pelvikso pačiai, skandindavo žuvusius priešų kūnus.
Rašytojas G. Grasas mini laumę Tulą iš Košnavijos (gal vietovė Lenkijoje?), esą kunigaikščio
Kęstučio dukrą, kuri rausiasi po žeme, gaudo peles ir naktimis šaukia iš pelkynų gilumos. Taip, matyt, kaimynai lenkai kartais apibūdindavo slėpiningąją Lietuvą.

Kažkada dabartinė miesto Autobusų stotis tebuvo užpelkėjusi vieta šalia Sirupio upelio.

Čia buvo slapta brasta per pelkę.

Šioje vietoje buvęs tvenkinys liudijo čia buvus ir pelkę.
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Teritorijoje, kurioje dabar yra Žemynos mokykla, autoriui teko
vaikščioti po linguojantį liūną.

Garažai ir dabar smenga į drėgną gruntą.

VĖTRUNGĖS IR KITOS
MIESTO PUOŠMENOS

Masiulio knygynas.
A. Mackevičiaus skvero namas.

Panevėžyje bėra vos kelios vėtrungės. Bene
seniausioji sukasi vėjuje virš raudono mūriuko A. Smetonos gatvėje. Ji datuota 1897 m. ir
yra skylėta kaip rėtis.
A. Mackevičiaus gatvės skverelyje galima pamatyti 1932 m. datuotą vėtrungę.
Paprastai jos būdavo tvirtinamos ant
bokštelių formos stogų. Tokių stogų ir dabar matosi Smėlynės, Vilties, A. Smetonos,
Vasario 16-osios gatvėse. Juo pasipuošęs J.
Masiulio knygynas. Seniau statyti bokšteliai
paprastai žymėdavo namo statybos metus.
Gali būti, kad nemažai vėtrungių dulka
palėpėse. Tereikia jas nuvalyti ir kur nors pritvirtinti. Verta prisiminti, kad deivė Vėjopatė
(Vėjo pati, kitaip Beaukurė) saugojo vaikus,
rūpinosi, kad žmonės nepasiklystų ir visada
rastų kelią namo, globojo nedidelius žvėrelius,
paukštelius, švyturius, pilaites. Anų laikų kalvių nukaltose vėtrungėse ji dažnai vaizduota
kaip moteris su ilgu sijonu, viena ranka įsikibusi į stiebą, kitoje laikanti trimitą. Kartais
– kaip angelas. Bet kuriuo atveju vėtrungės
namams nešė sėkmę.
Miestietiškas gyvenimo būdas negailestingai sunaikino ir kažkada buvusią kitokią
senovinę namų puošybą: tradicinius lietuviškus stogų žirgelius, raižytas langines. Visai
neseniai, rodos, vien A. Smetonos gatvėje
kiekvienas pastatas turėjo savo herbą. Šiandien likę tik du tokie unikalūs namai. Vieną iš
jų jau rengiamasi griauti.

Herbo dalis ant namo A. Smetonos gatvėje.

Herbas ant namo A. Smetonos gatvėje.

Kaminas Sodų gatvėje.

Kaminas ant namo Perkūno gatvelėje.

Langas Ramygalos gatvėje.

Namas Sodų gatvėje.

Namo Vilniaus gatvėje stogo kraigo
iškyšulys jau dingęs.

Namas P. Puzino gatvėje.

„Skylėta“ vėtrungė ant namo
A. Smetonos gatvėje.

Langas Sodų gatvėje.
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Spyna su rankena P. Puzino
gatvėje.
Namas Ramygalos gatvėje.

Kranto gatvėje buvusios ir jau
išnykusios durys.

BOKŠTELIS NEVYKĖLIS

LEDO DRUGIAI

Štai jau keleri metai panevėžiečiai nenustoja spėlioti, kaip ir kodėl ant vieno gražiausių
Laisvės aikštės pastatų atsirado gana kvailai atrodantis bokštelis.
Kai kas tikina, kad toks bokštelis čia kažkada yra buvęs. Tačiau, kad ir kiek vartytum
senas nuotraukas ir atvirukus, juose nieko panašaus nematyti. Todėl išties keista, kad kažkuriems pastato savininkams pavyko įtikinti architektus ir gauti jų palaiminimą.
Kad ir kaip būtų, dabar tas bokštelis yra. Todėl verčiau prisiminkime vieną iš jo atsiradimo versijų. Sovietiniais laikais miesto herbas buvo varpų pėdas su arklu apačioje. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę ir archyvuose atradus senesnį herbo variantą, nuspręsta
patvirtinti jį – su mūrinio bokšto vaizdu. Tada visiems parūpo, kas tai galėjo anais laikais
būti. Dėmesys nukrypo į Laisvės aikštės šiauriniame krašte esantį pastatą. Taip gimė ir
bokštelio ant jo, kaip aukščiausio tuomet aikštės statinio, idėja. Esą pastatas anuomet galėjo būti siauresnis, su bokštu, kažkas tai įžiūrėjo stogo konstrukcijose...
Pagal pavyzdį herbe statomas smailas bokštelis pasirodė niekam nenaudingas, todėl
savininkai jį, matyt, praplatino ir padidino. Ko gero, nesitikėta, kad toks jis atrodys gana
kvailai.

2009 metų vasario pabaigoje, per Naujuosius metus pagal Mėnulio kalendorių,
išėjau pasivaikščioti į netoliese esantį Skaistakalnį. Buvo šaltas, žvarbus rytas, jo
šviesoje senoji šventvietė atrodė ypač sakraliai. Žagienio kriokliukai kūrė nepakartojamo grožio ledo skulptūrėles. Po skaidriu kaip stiklas upelio ledu kaip laumių
plaukai vinguriavo dumblių sruogos.
Staiga ant persišviečiančio mėlyno ledo pamačiau 5-8 centimetrų dydžio
nepaprasto grožio snaiges. Jos atrodė kaip kosminiai stiklo drugeliai. Visos skirtingos, labai charakteringos, išdidžios ir šaltos ateivės. Žingsniavau upeliu. Juo
toliau, juo daugiau snaigių būriavosi ant ledo. O pasiekus Nevėžį, ant jo matėsi
ištisos jų kolonijos. Pasijutau kaip Meksikos pakrantėse, kai ten suskrenda milijonai migruojančių drugelių arba Graikijos Rodo saloje, kur egzistuoja fantastiškas
drugių slėnis.
Ilgai nepamiršiu žavaus reginio, o jums siūlau keletą nuotaikingų nuotraukų.
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NAPOLEONO LOBIS

Sidabrinės belgiškos monetos iš lobio, rasto Panevėžyje.

1812 m. Panevėžyje pabuvojo Napoleono kariai, tikriausiai X korpusas, greičiausiai dešinysis jo flangas. Istoriniai šaltiniai mini, kad
šis korpusas kontroliavo Nemuną, taip pat išvadavo Žemaitiją. Liepos 5 dieną generolo E.Rikardo pasiųsti 50 husarų, vadovaujamų
leitenanto Raveno, taip greitai puolė rusus, kad šie nespėjo sunaikinti maisto atsargų. Leitenantas Ravenas gavo tris priešo kardo
dūrius ir tapo garbės kuopos nariu.
Jau kitą dieną Panevėžį pasiekė ir pagrindinės pajėgos. Ruoštasi žygiui į Kuršą ir Rygą. Lietuvių bajorai prancūzus priėmė kaip
išvaduotojus. Merginos tiesiog tirpo nuo gražiomis uniformomis
apsirengusių kariškių žvilgsnių. Tiesa, tarp jų jau buvo ir Lietuvos
kareivių, studentų iš Vilniaus ir Mažosios Lietuvos. Pritrūkus rekrutams ryškiaspalvės kariškos aprangos, lietuvaičiai ėmė vengti
tarnybos. Vietoje Napoleono planuotų šimtų tūkstančių jų visoje
Lietuvoje buvo sugaudoma vos apie dešimt tūkstančių.
Liepos 13 dieną į Panevėžį atvyksta pats X korpuso vadas
maršalas Žakas Makdonaldas (Aleksandre Macdonald), Tarento
kunigaikštis, Prancūzijos peras. Armija staiga pakeičia kryptį ir
pajuda į Daugpilį.
1814 metais Napoleonui traukiantis, X korpusas tai darė gana
disciplinuotai, tad vėl užsuko į Panevėžį. Istorija domėjęsis senas
panevėžietis Liudas Žebrauskas yra smulkiai pasakojęs apie Birutės gatvės rajone esą prancūzų paslėptą didžiulį lobį. Anot jo,
visas rajonas tuo metu buvęs žandarų apsuptas. Anot pono Liudo,
sekamas lobis buvo įviliotas į šį rajoną. Tačiau iki šiol čia niekas
jokio lobio nerado.
Galima spėti, kad jis atvežtas iš Mitavos (Jelgavos) rūmų,
nes ten kurį laiką buvo apsistojęs nušalintas tikrasis Prancūzijos
karūnos paveldėtojas Liudvikas XVIII, galbūt su savo šeimos ar
valstybės iždo turtais. Tai tikėtina, nes rūmai tuomet buvo paversti
prancūzų karo ligonine.

Seniausias namas senoje Birutės gatvėje.
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Namas Birutės gatvėje, kuriame, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, buvo įkurtas pirmas mieste antikvariatas ir
pirmoji privati dailės galerija.

Napoleonas Bonapartas.

KODĖL MES AUKŠTAIČIAI, JEI
GYVENAME ŽEMUMOJE?
Kalnų Aukštaitijoje nėra. Na, gal išskyrus įspūdingą šalia Ukmergės esantį
pietinį Šventosios upės šlaitą. Tačiau ir jo tikru kalnu nepavadinsi. Tad jeigu
mes, gyvendami Lietuvos vidurio žemumoje, vadinamės aukštaičiais, tai prie
jūros gyvenantys žemaičiai turėtų apskritai jau būti po vandeniu.
Tiesa gimsta palyginimuose. Vilnius, Kaunas, Anykščiai yra įsikūrę daubose. Žemaitijos miestai, kaip Kartena, taip pat išsimėtę paupio įdubose. Palyginti su jais Panevėžys, Krekenava, Ramygala, Kupiškis išties atrodo aukštumų kraštas. Tai gal dėl to mes ir vadinami aukštaičiais, kad mūsų miesteliai
– ant aukštumų.
Jeigu Panevėžyje nebūtų namų, ypač daugiaaukščių, nustebtume, pamatę
devynaukščio namo dydžio kalvas. Jeigu dar atkastume per miestą tekėjusius
upelius, pavyzdžiui, Sirupį, ir atstatytumėme laiko nuplautą kelių metrų molėtą
kalnų viršutinį sluoksnį, sunkiai patikėtume savo akimis: čia kalnai ne mažesni
kaip Vilniaus senamiestyje, ant kurių esančios pilys atrodo taip įspūdingai.
XII-XIII amžiuose Panevėžio žemės priklausė Upytės kunigaikštystei. Jos
kunigaikštis Žvelgaitis puldinėjo Taliną, Saremą. O kur tuomet galingoji pilis?
Pačioje Upytėje tokio senumo archeologinių radinių nerasta, upės tokiu pavadinimu irgi nėra. Yra gerokai tolėliau. Keliaudami iki Šiaulių, upių Upytės
pavadinimais rasime mažiausiai šešias.
Vytautas Didysis karaimus pilies sargybai eiti irgi atveža ne į Upytę, o į
Panevėžį ir apgyvendina Valavičiaus dvare, vėliau pavadintame Karaimų Naujamiesčiu (dabar Naujamiestis).
Visai nenustebčiau, jeigu taip visų ieškoma Upytės didžioji kunigaikštystė
pasirodytų buvusi būtent Panevėžyje, dabartinio „Kalnapilio“ vietoje. Ją supo
kelios upės su stačiais skardžiais, o brasta per Nevėžį vedė į kitą, prie Lėvens
buvusią pilį. Kiek žemiau palei Nevėžio upę stovėjo apsauginė Bakainių pilis,
taip pat reali kandidatė į Upytės kunigaikščio rezidenciją. Strategiškai tai labai
tinkama vieta.
Po smarkių Kryžiuočių ordino puldinėjimų, kurie prasidėjo 1376 metais,
Upytės pilis sugriauta ir ilgainiui visų pamiršta. O Upytės miestelio vardas
tampa garsus ir plačiai žinomas čia įrengus naują pilį. Tačiau šio vardo, kaip
matome, neišeina susieti su senąja galingos Upytės kunigaikštystės valdovo
pilimi.
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Tokių senų nuotraukų dar yra mūsų senelių albumuose, o kartais jau galima pamatyti ir sendaikčių turguose.

IR PANEVĖŽYS GALĖJO BŪTI
UOSTAMIESTIS

Upių laivai iš senų graviūrų.

Laivai Nevėžyje? Man irgi tai atrodytų keista, jei vaikystėje nebūtų
tekę Skaistakalnyje šokinėti nuo „baržos“, įstrigusios pirmoje maudyklėje nuo Žagienio upelio pusės. Žinoma, patikėti tuo, kad per Panevėžį eitų vandens kelias nuo Baltijos iki Juodosios jūros, sunkoka.
Tačiau daugelis mūsų upių, tarp jų ir Nevėžis, senovėje buvo labai
vandeningos, o pavasariais išsiliedavo tikrais ežerais.
Kurėnų tipo laivais plaukiota Lėveniu, Sanžile, Nevėžiu ir Nemunu iki pat Juodosios jūros. Toks kelias aiškiai matyti Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiuose. Todėl po Trečiojo Žečpospolitos padalinimo praėjus vos dvejiems metams, 1795-aisiais
aukštas caro valdininkas Gžatskij Vyriausiajai vandenų komunikacijų direkcijai Peterburge pateikė siūlymą ištirti Lėvens ir Nevėžio
sujungimo galimybę ir paversti Lielupės kanalą tinkamu susisiekimui su Nemunu. Tokį projektą pateikė generolas de Vite. Kitas jo
projektas buvo Ventos sujungimas su Nemunu.
Valdžios apsisprendimui tam pritarti sutrukdo karas su prancūzais. Bet 1825 m. caras Aleksandras I vėl įsako generolui majorui Konkorjė pateikti Nevėžio – Lėvens kanalo statybos galimybių
studiją. Deja, komerciniais sumetimais kanalo statyba pakrypsta į
Ventos-Dubysos pusę. Ten ir pradedami kasti kanalai, įrengiami
šliuzai, prieplaukos ir t. t. Tačiau darbai nebuvo baigti. O Nevėžio
ir Lėvens sujungimo idėja vis dar buvo gyva. 1914 m. inžinierius
N. Godzevičius buvo paruošęs kanalo tyrinėjimo planą. Įgyvendinti
jį sutrukdė Pirmasis pasaulinis karas.
Nepriklausomybės metais, 1927-aisiais, vėl grįžtama prie minties sujungti Nemuno ir Lielupės baseinus, nes pavasariniai potvyniai, užliedami laukus, pridarydavo daug nuostolių. Po dvejų metų
B. Baublys pateikia tris kanalo variantus: Pajuosčio, Senamiesčio
ir Berčiūnų. Pastarasis 1930 m. buvo įgyvendintas, tačiau neatlaikė
pirmųjų potvynių, krantai buvo nuplauti, išplauti kelmai sukūrė užtvankas. Ilgą laiką jose veisėsi šamai.
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Nevėžio upėje, Skaistakalnio parko pusėje, apie 1965-uosius
dar buvo galima matyti seklioje vagoje įstrigusią baržą.

LIETUVIŠKOS OLOS,
UOLIENOS IR
STALAKTITAI
Apie tunelius ir požeminius labirintus
kalbėjome, o ar nebuvo Panevėžyje
natūralių olų, kuriomis pasinaudojo
paslaptingų tunelių statytojai? Tokios
mintys nejučia kilo, vaikštinėjant po
senąsias kapines šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Jose yra vienas paminklas, pagamintas iš unikalaus stalaktitinio akmens, paprastai randamo tik
olose. Įdomu, iš kokio krašto atkeliavo
toks, kelis šimtus kilogramų sveriantis
akmuo? O gal visai neatkeliavo, gal tai
vietinis reliktas, ir Panevėžyje reikėtų
ieškoti olų.
Turbūt ne veltui sklando kalbos
apie žemės ertmes Skaistakalnyje
buvusiose lėktuvų remonto dirbtuvėse, kur esą laidotos radioaktyvios
medžiagos, kurioms laidoti tinka tik
gilios sausos požeminės konstrukcijos. O ir pačios kapinės ant aukšto Nevėžio skardžio su savo požemiais dar
išlieka labai paslaptingos.
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Praeities ženklai senosiose miesto kapinėse.
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Lietuviškas antkapis iš stalaktito.

Liuteronų kapinių kampelis su bažnytėle.

SENOJO MAUDYKLOS TILTO NEBĖRA, BET IŠLIKUSI ALĖJA
Skaistakalnyje yra išlikusi graži sena alėja,
kurios gale šviečia raudona Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios „nugaros“ dalis. Visai gali būti,
kad toji alėja pasodinta dar Panevėžio dvaro
gyvavimo laikais ir kartu su buvusiu tiltu per
Nevėžį vedė į anuomet ten stovėjusius mažesnius (nes dabar iš tos vietos matyti tik dalis
bažnyčios) medinius, 1781 m. statytus maldos
namus.
Šiuo metu alėja atsiremia ir sutampa su
kitoje upės pusėje esančia Maudyklos gatvele. Iš buvusio dvaro pro medžių alėją atsiveria nuostabus bažnyčios galinis vaizdas, tai,
matyt, turėjo būti ir reprezentacinė dvaro
rūmų fasado dalis. Tiltas galėjo jungti dvarą
su dvaro kapinaitėmis, iš kurių laikui bėgant
susiformavo senosios miesto kapinės. Kad
tai buvusios dvaro žemės, byloja ir Didžiojo
Kunigaikščio Aleksandro žemių dovanojimo
raštas. Dvaras su savo žemių valdomis tapdavo valstybinėmis mirus, žuvus seniesiems
kunigaikščiams ir jų palikuonims, vėliau
pereidavo į Lietuvos didžiojo kunigaikščio
jurisdikciją.
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Skaistakalnio alėja lyg Maudyklos gatvės tęsinys

Maudyklos gatvė.

AVIEČIŲ MEDIS
Jaunimo parke, kažkada buvusiame Marijonų vienuolyno
sode, tebeauga vienuolių sodintas mūsų kraštams gerokai
neįprastas aviečių medis.
Rytų pusėje, ten, kur senų liepų alėja ir keliukas veda
daugiabučių kiemų ir Senvagės mokyklos link, galima pamatyti seną medį su į obelį panašia laja. Dėl valgomų, saldžių, į
avietes panašių uogų lietuvių jis vadinamas aviečių medžiu.
Vasaros pabaigoje čia būna pilna vaikų, smaguriaujančių
rausvai juodomis, saldžiomis avietėmis.
Iš tikrųjų tai yra šilkmedis. Suaugęs jis gali duoti iki
dviejų šimtų kilogramų didelių, pailgos formos, į avietes
panašių uogų. Net neverta eiti į mišką, įlipi sau į medį ir
aviečiauji.
Jo lapais minta šilkverpiai, gaminantys šilko kokonus.
Medžiai labai ištvermingi, puikiai atlaiko šaltas žiemas ir
gausius šilkverpio vikšrų antplūdžius. Pamaskvėje juos
bandyta auginti dideliuose plotuose šilko gamybai, ir tai pasiteisino. O juk Maskva ir Panevėžys yra vienoje paralelėje,
tai yra, vienodai nutolę nuo Šiaurės ašigalio. Todėl ir panevėžiečiai puikiausiai galėtų tapti šilko kokonų augintojais.

Šias saldžias uogas dažniausiai surenka vaikai.
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VAGIŲ ROJUS
Per penketą dešimtmečių socialistinis režimas išugdė visą kartą žmonių, kurie tapo labai savotiško reiškinio
įkaitais. „Blatas“ ir vagystės iš gamyklų, įmonių, net įstaigų buvo savaime suprantamas ir normalus dalykas,
pateisintas tuo, kad produkcija išmesta, nestandartinė, išbrokuota ir t.t. Net tie, kurie už jokius pinigus nebūtų
galėję pasisavinti jokio kito žmogaus daikto, iš savo darboviečių slapta nešdavosi viską, ką galima buvo panešti
ar pavežti. Ir tai nebuvo laikoma nei gėda, nei bėda.
Vagiama buvo viskas, pradedant mėsa, baigiant varžtais ir vinimis.
Tiesa, buvo tam tikras sluoksnis žmonių, kuriems to nereikėjo daryti, jie viską pirkdavo ar net gaudavo nemokamai. Tereikėjo dirbti arba turėti ryšių su partijos arba komitetų, dar geriau, prekybos darbuotojais. Pastarieji, beje, buvo įtakingiausia sovietinės visuomenės kasta. Įsakyti jiems galėjo nebent pirmieji partijos komitetų
asmenys. Ilgainiui įsigalėjo talonų ir kvietimų į prekybos bazes bei parduotuves dalinimas darbo kolektyvams
arba kaip nors nusipelniusiems piliečiams.
Kartais talonais arba už juos gautais daiktais keistasi. Pavogtą mėsą taip pat galima buvo išmainyti į pieną ar
ką kita. Ilgainiui susiformavo kone natūriniai mainai: tu man – plytų, aš tau – paskyrą automobiliui ir panašiai.
Dažna gamykla priminė karinę bazę: aukštos spygliuotos tvoros, kontrolės punktai, vadinti KPP. Nepaisant
to, ir čia veikė „blatas“. Vienus tikrindavo, kitų ne, vienus pagaudavo, kitų ne. Teko kontroliuoti pačius kontrolierius ir kontrolierių kontrolierius. Neturintieji pažinčių bandydavo juos kaip nors apgauti. Pavyzdžiui, mėsos
kombinato vairuotojai, prieš įvažiuodami į įmonės teritoriją, mašinos apačioje prisirišdavo sunkų akmenį. Pasvėrę automobilį, gaudavo atitinkamą žymą, o išvažiuodami vietoje akmens išsigabendavo tokio pat svorio mėsos
gabalą. Netrukus iškilo problema, kur dėti kiemuose atsiradusius akmenis. Kad jų nebedaugėtų, tikrintos mašinų
apačios. Tuomet atsirado dvigubi degalų bakai, į vieną jų pildavo vandenį. O kartais mėsa tiesiog būdavo permetama per tvorą. Pasitaikydavo, kad pusė paršo užkrisdavo ir ant nieko nenutuokiančio praeivio.

Pieno kombinato darbuotojai laikė save kone išradėjais ir lengvai galėjo apginti disertaciją, pavyzdžiui,
sviesto mušimo tema. Pienvežio vairuotojas į cisterną įmesdavo plačią lentą, kuri važiuojant plakdavosi pieno
paviršiuje, ten, kur paprastai nusistoja grietinė. Prieš kontrolės punktą išimdavo lentą su storai prisiplakusiu
sviestu.
Tačiau patys išradingiausi buvo spirito grobstytojai. Vienas karo veteranas, vis su vokišku senoviniu dviračiu į darbą ir iš jo važinėjantis net per pietus, gyrėsi, kad į jo transporto priemonės rėmą telpa kibiras skysčio.
Anuometinėje spaudoje ilgai skambėjo ir „auksinio kranelio“ detektyvas. Kažką fabrike remontavę vyrukai iš
vienos cisternos išvedė varinį vamzdelį net už teritorijos ribų.
Dirbantiesiems metalo pramonėje buvo sudėtingiau. Tačiau ir šiandien pasidairę po miestą, prieš keletą
dešimtmečių statytų garažų vartuose pamatysime kas centimetrą įsuktus varžtus, skersai išilgai susidarys tūkstančiai. Dar yra ir iš vienodų skardinių detalių suvirintų tvorų bei panašių sovietmečio „paminklų“.
Sklandė net toks anekdotas. Susitinka darbininkas seniai matytą draugą ir klausia: „Kaip gyveni? Kur dabar
dirbi?“ Tas atsako:
– Labas, dabar jau gerai gyvenu.
– Tai gal mėsos kombinate įsitaisei?
– Dar ne, ten eilėje laukiu. Bet darbas panašus.
– Tai kurgi jis?
– Lavoninėje.
– Betgi ten – jokios naudos.
– Kodėl?.. Su valdžia gerai sutariu. Tris nuprausiu, ketvirtas mano...

Kontrolinis spirito fabriko skaitliukas.
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Spiritometras.

NATURALŪS BONSAI
LIETUVIŠKAME PEIZAŽE
Suvaržyto augimo miniatiūriniai medžiai bonsai yra nacionalinis japonų pasididžiavimas (Japoniškai „sai“ reiškia
augalą, o „bon“ – mažą konteinerį). Jų pasitaiko ir natūraliai
augančių labai skurdžioje gamtoje: kalnuose, pelkėse, dykumose.
O štai Panevėžyje, pačiame miesto centre, ant Senvagės
kranto bonsais pavirto prieš kokius tris dešimtmečius į betoninius vazonus šalia kažkada veikusios ledainės pasodintos
pušys. Netoliese augančios laisvos jų seserys išaugo iki šešių
metrų aukščio, apleistos „neūžaugos“ siekia ne ką daugiau
kaip metrą.
Tikruosius bonsus suformuoti labai sunku ir užima daug
metų. Jie labai brangūs, neretai laikomi šeimos relikvijomis
ir paveldimi iš kartos į kartą. Įsivaizduokite kelių šimtų metų
senumo ąžuolą, telpantį ant palangės ar nedidelio stalelio.
Jeigu kada turėsite svečių iš Tekančios Saulės šalies,
manau, juos tikrai pamaloninsite, parodę jiems lietuviškus
bonsus. O galbūt kada nors šalia jų atsiras ir visas japoniškas
sodelis.

94

95
Panevėžietiški kankiniai miesto centre.

ILGIAUSIA MIESTO GATVĖ
Žingsniuojant arba važiuojant J. Janonio gatve, kartais atrodo, kad ji – be pabaigos.
Kai nebelieka namų, tenka ilgai keliauti palei Nevėžį, kirsti miesto aplinkkelį, dar
gerokai pavažiuoti miškelio link, nenustebkite – ten miške esančios kelios sodybos
irgi turi lenteles su gatvės pavadinimu, o tai reiškia, kad vis dar esate mieste.
Šiose vietose gyvenimas verda jau apie du tūkstančius metų. Tiesiog miške ar
kiemuose tarp medžių pamatysite nuo 7 iki 13 metrų skersmens ir vos 1,2 metro
aukščio akmenimis apdėtų apskritimų, čia jų apylinkėse per septynias dešimtis. Tai
II–V mūsų eros amžiaus pilkapiai, vietinių vadinami švedkapiais. Tiesa, su švedais
jie neturi nieko bendra.
Už miškelio – naujieji Berčiūnai (seniau ši vieta vadinosi Viktorinės kaimu),
senieji – kiek šiauriau. Jie minimi nuo XVI a. Bertašiūnų pavadinimu. Tarpukariu
Berčiūnai buvo kurortinis miestelis. Sovietiniais laikais čia apgyvendinti kariškiai,
vėliau įsikūrė vaikų vasaros stovyklos. Šiandien tai – ateitininkų pamėgta stovyklavietė. Atgimimo laikais pastatyta ir moderni bažnyčia.

Čia gatvė kerta aplinkelį.

Sankryža ties Vinupio kaimu (VIA Baltikos žiedas).

Viktorinės kaimas su švedkapiais.

Tarpukariu statytos vilos.
Akmens amžiaus pilkapis su urna pelenams viduje.

Janonio gatvė.
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Švedkapiai.

Horizonte Berčiūnų miškas.

