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1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje įvykus viešam 
lietuviškam vakarui, kuriame pirmą kartą Lietuvoje 
buvo parodytas lietuviškas spektaklis – Keturakio 
„Amerika pirtyje“, ir 1904 m. panaikinus lietuviško 
rašto lotyniškais rašmenimis draudimą, Lietuvo-
je prasidėjo naujas tautinio atgimimo etapas. Ėmė 
kurtis kultūros draugijos, prie jų – meno saviveiklos 
rateliai, tarp jų ir dramos. Tuo laikotarpiu užgimęs 

mėgėjiškas teatras tapo tautine tribūna, kuri kėlė gy-
ventojų tautinę savimonę, propagavo lietuvišką žodį, 
blaivybę, dorą, telkė visuomenę kultūrinei veiklai.

Telšiuose pirmasis žinomas lietuviškas vakaras 
įvyko 1890 m. užvažiuojamųjų namų daržinėje, o 
pirmieji lietuviški spektakliai lietuviško viešo vakaro 
metu, kaip jau minėta, buvo parodyti 1907 m. rugpjū-
čio 2 d. po Parcinkulės atlaidų Masčio ežero pakrantė-
je stovėjusiose tuščiose kareivinėse.  Tą vakarą čia buvo 
vaidinama Miko Palionio komedija „Žilė galvon – 
velnias uodegon“ ir Dviejų Moterų (Gabrielės Petke-
vičaitės-Bitės ir Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės 
(Žemaitės) komedija „Velnias spąstuose“. 

Telšių knygrišio, visuomenės veikėjo Felikso Mi-
levičiaus paragintas, aktorius subūrė, spektaklius re-
žisavo, dekoracijas nupiešė bei leidimą rengti tokį va-
karą iš sprauninko Peškovo gavo vasaros atostogoms 
į Telšius sugrįžęs Kijevo universitete medicinos 
mokęsis ir teatro studijas lankęs Povilas Vaseris. 
Spektaklyje vaidino Bronė Barcevičienė, dvarininkas 
Viktoras Kryževičius, mokytoja Charlampavičienė, 
Telšių knygrišys, visuomenės veikėjas Feliksas Milevi-
čius, jo žmona Elena Folinaitė-Milevičienė, provizo-

Pirmieji lietuviški 
spektakliai 
TELŠIUOSE
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

Paminklo, skirto 1907 m. rugpjūčio 2 d. Telšiuose įvykusiems 
pirmiesiems lietuviškiems spektakliams, atidengimas. Paminklą 
atidengia Klaipėdos universiteto profesorius Stasys Vaitekūnas 
ir Telšių Žemaitės dramos teatro aktorė Liuda Lėverienė. 
2007 m. rugpjūčio 3 d. Skulptorius Egidjus Šikšnius, architektas 
Algirdas Žebrauskas. Fotografas nežinomas. L. Lėverienės 
nuosavybė

Iš kairės: Telšių ir Žemaitijos herbai, naudoti XX a. pr. Dailininkas 
nežinomas. Iliustracija iš RKIC archyvo

Telšiai po 1908 m. gaisro. Atvirukus išleido M. Gurevičiaus knygų parduotuvė. Fotografas Chaimas Kaplanskis. ŽAM
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rius Vladas Milaševičius, An-
tanina Nekrašaitė, matininkas 
Jonas Raupis, Stasys Vaičekaus-
kas, felčeris Jačionis, Povilas 
Vaseris ir keletas kitų aktorių.

Tų pačių metų lapkričio 
11 d. telšiškiai vėl buvo pa-
kviesti į lietuvišką vakarą. Jo 
metu taip pat buvo parodyti 
du spektakliai – Keturakio 
„Amerika pirtyje“ ir „Vienas 
iš mūsų turi pasitraukti“. Yra 
pagrindo manyti, kad juos re-

Telšių miesto vaizdas is Mąsčio ežero pusės XX a. pr. Dailininkas A. Brinza. ŽAM 

1909 m. įvykusio lietuviško viešo vakaro, 
kurio metu buvo parodyti du spektak-
liai – „Velnias – ne boba“ ir „Nutrūko“ 
programos fragmentas. LTMK 

Dešinėje: paminklas, 
skirtas Telšių apskrities 
veterinarijos gydytojo, 
1908 m. rugpjūčio 2-ąją 
mieste parodytų lietuviškų 
spektaklių režisieriaus
Mato Juozapo Veito 
(1870–1937) atminimui 
įamžinti. Telšiai, Luo-
kės g. 99. Skulptorius 
Gintaras Gailius, archi-
tektas Algirdas Žebraus-
kas. Fotografas nežino-
mas; Matas Juozapas Vei-
tas (1870–1937). Fotogra-
fas nežinomas. Nuotrau-
kos iš RKIC archyvo

1911 m. rugpjūčio 2 d. Telšiuose įvykusio 
lietuviško spektaklio – G. Lansbergio-
Žemkalnio „Blinda. Svieto lygintojas“ (rež. 
B. Martinaitis) programa lietuvių ir rusų 
kalbomis

Telšiai. Parcinkulės atlaidų dalyviai Turgaus aikštėje, 
prie F. Milevičiaus kiosko . XX a. pr. Fotografas 
nežinomas. ŽAM
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žisavo iš P. Vaserio scenos meno 
kiek pramokęs F. Milevičius, XX a. 
2–4 dešimtmečiais mieste pastatęs 
ir daugiau spektaklių.

Keletą metų Telšiuose gyvavo 
tradicija į lietuviškų spektaklių prem-
jeras, kaip ir 1907-aisiais,  žiūrovus 
pakviesti Parcinkulės atlaidų dieną, 

Iš kairės: 1917 m. gruodžio 30 d. įvykusio lietuviško vakaro programų lietuviių ir vokiečių kalbomis fragmentai. LTMKM; 1914 m. Telšių 
scenos mėgėjų suorganizuoto vakaro, kurio metu buvo parodyti 3 spektakliai, programa lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. ŽAM

1911 m. liepos 10 d. Telšiuose vykusio lietu-
viško vakaro, kurio metu buvo parodyti du 
lietuviški spektakliai, (Kasiulaičio „Ekspro-
prijatorius“ ir Tubino „Tarnas įpainiojo“) pro-
grama. Nuotrauka iš S. Gedminienės archyvo

kai mieste daugybė žmonių, atvyku-
sių iš šio krašto kaimų ir miestelių. 

Du spektakliai (Žemaitės „Trys 
mylimos“ bei „Valsčiaus sūdas“) 
buvo parodyti 1908 m. rugpjūčio 
2 d. tuščiose kareivinių patalpose 
įvykusio viešo lietuviško vakaro 
metu. Spektaklius režisavo nuo 
1906 m. pabaigos Telšių apskrities 
veterinarijos gydytoju dirbęs Matas 
(Mateušas) Juozapas Veitas (1870–
1937). Aktorių trupės sudėtis buvo 
beveik tokia pati, kaip ir 1907-ai-
siais. Vaidino ir pats M.J.Veitas. Šio 
vakaro metu pirmą kartą koncerta-
vo, lietuviškas dainas viešai atliko 
vargonininko Juozapo Končiaus 
vadovaujamas Telšių šv. Antano 
Paduviečio bažnyčios choras. 

1909 m. mieste pastatytus 
spektaklius („Velnias ne boba“ ir 
„Nutrūko“) režisavo Bronislovas 
Untulis. 1910-ųjų rugpjūčio 2-ąją 
žiūrovus nudžiugino Gabrieliaus 
Lansbergio-Žemkalnio spektaklio 
„Blinda. Svieto lygintojas“ (rež. 
Bronislovas Martinaitis) premjera. 
1911 m. Telšių scenos mėgėjai vai-
dino Kasiulaičio „Eksproprijatorių“ 

ir Tubino „Tarnas įpainiojo“, 
1912 m. – spektaklius „Abe-
jotina ypata“, „Kurčias žentas“, 
„Genovaitė“, „Pirmas degtin-
daris“, „Velnias ne boba“. 

Tuometinės politinės ir eko-
nominės sąlygos lėmė, kad reži-
sieriai rinkdavosi lengvo turinio 
pjeses ir spektakliuose didesnių 
idėjų nekėlė. Svarbu buvo, kad 
aktoriai su žiūrovais bendrautų  
lietuvių kalba, realistiškai ir su-
prantamai bei kiek tai įmanoma 
meistriškiau perteiktų pagrin-
dinę kūrinio mintį. 

Lietuvių pavyzdžiu pasekė 
ir Telšiuose gyvenę lenkai bei 
žydai. Jie taip pat pradėjo statyti 
spektaklius. 

Siekiant pritraukti kuo 
daugiau žiūrovų, uždirbti 
daugiau pinigų, kartais ta pati 
„Kanklių“ vaidintojų trupė 
nedidelės apimties scenos vei-
kalus vaidindavo keliomis kal-
bomis – lietuvių, lenkų, rusų. 
Taip Telšių scenos mėgėjai sė-
kmingai galėdavo konkuruoti 
su didesnę persvarą turinčiais 
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lenkų ir rusų teatro kolektyvais, kurie dažnai gas-
troliuodavo po Žemaitiją ir kitus Lietuvos regio-
nus. Dažnai buvo vaidinama labdaros vakarų metu. 
Surinktas lėšas draugija  naudodavo tvarkydama 
miesto viešąsias erdves, puoselėdama lietuvybę, 
padėdama sunkiai materialiai gyvenantiems žmo-
nėms, ypač besimokančiam jaunimui.

2010 m. vasario 28 d. vykusio viešo vakaro, kuriame buvo parodyti 
du lietuviški spektakliai (komedijos): Julijos Beniuševičiūtės-Žy-
mantienės (Žemaitės) komedija „Mūsų gerasis“ ir pagal Kazimierą 
Būgą ir Miką Palionį pastatytas vaidinimas„Dėdė atvažiavo“, rek-
laminis plakatas lietuvių ir rusų kalbomis. ŽAM

Feliksas Milevičius. „Žinios apie Telšių mieste suvaidintus pir-
muosius lietuviškus spektaklius“. Rankraščio fragmentas. LTMKM

Telšių miesto pagrindinė Didžioji gatvė (dabar Respublikos) XX a. pr. Fotografas nežinomas. Atviruką išleido F. Milevičiaus knygynas. ŽAM


