
Pirmieji Panevėžio laikraščiai

 

Pirmieji laikraščiai Panevėžyje pradėti leisti prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 1914 m. 
liepos 2 d. pasirodė dienraščio „Наш край“ („Mūsų kraštas“) pirmasis numeris. Nors laikraštis buvo 
leidžiamas Panevėžyje, tačiau  jame buvo ne tik vietinės naujienos, bet ir žinios iš Kauno, Šiaulių, 
kitų vietovių. Laikraštyje gausu įdomių straipsnių, informatyvių reklamų. Ypač įdomus tyrinėtojams 
yra interviu su III ir IV carinių Dūmų nariu, panevėžiečiu, Naftaliu Fridmanu. 

Kai kurių istorikų nuomone, dienraštis turėjo tam  laikmečiui labai pažangią programą 
– siekė skatinti visų Lietuvos tautų atgimimą bei bendradarbiavimą tarp lietuvių ir žydų.[1] Jo 
redaktorius buvo rašytojas, publicistas ir vertėjas,  aktyvus žydų visuomenės veikėjas, Urija 
Kacenelenbogenas, leidėjas - panevėžietis spaustuvininkas Naftalis Feigenzonas. 

Laikraštis, šiek tiek didesnis nei A3 formato,  4 puslapių, buvo leidžiamas rusų kalba. 
Manoma, kad išėjo nedaug numerių. Trys iš jų saugomi Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.

 Po mėnesio, 1914 m. rugpjūčio 2 d., Panevėžyje pradėtas leisti antras dienraštis – 
„Поневежскiй листокь“ („Panevėžio lapelis“). Jo pasirodymas susijęs su Pirmojo pasaulinio karo 
pradžia. 

Rugpjūčio 1 d. prasidėjus karui, Kauno tvirtovėje paskelbta karo padėtis. Kauno 
Gubernijos valdžios įstaigos buvo evakuotos į Panevėžį. Gubernijos administracija įsikūrė Realinėje 
mokykloje. Ten pat perkelta ir Kauno gubernijos tipografija, kurioje spausdintas „Поневежскiй 
листокь“. 

Dienraštis teikė žinias iš viso šiaurės vakarų krašto ir Rytprūsių. Daugiausia vietos 
buvo skirta pranešimams iš frontų, tarptautinėms naujienoms. 

Laikraštis nedidelis, 4 puslapių apimties. Jo redaktoriumi ir leidėju pasirašinėjo ponas 
G. Lan (Г. Лань).

„Поневежскiй листокь“ ilgą laiką buvo žinomas tik iš bibliografinių šaltinių. Nei 
Lietuvos bibliotekose, nei muziejuose jo nėra.

2005 m. Panevėžio apskrities archyvo direktoriaus L. Kaziukonio rūpesčiu 17 šio 
laikraščio numerių, esančių Rusijos mokslų akademijos bibliotekoje Sankt Peterburge, buvo 
nukopijuota  ir perduota Panevėžio kraštotyros muziejui.   

 

Arūnas Astramskas 

[1] KVIETKAUSKAS, Mindaugas, Vilniaus kultūrų sambūvis žydų rašytojų akimis (XX a. pradžia), 
Šiaurės Atėnai, 2003 12 13 Nr. 680; KVIETKAUSKAS, Mindaugas, Vilniaus literatūrų kontrapunktai, 
Vilnius, 2007; STALIŪNAS Darius, Rusų kalba kaip lietuvių ir žydų komunikacijos priemonė: laikraštis 
Naš kraj (1914), Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai, sud. J. Šiaučiūnaitė-
Verbickienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 162–181.

 



 
























