
K U L T Ū R O S  I S T O R I J A

18

Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kan-
klės“ ištakos – XX a. pr. visuomenės ir kultūros 

veikėjo F. Milevičiaus bei jo bendraminčių mieste 
įsiūbuotas lietuviškų vakarų sąjūdis. Lietuviškai, 
dažnai žemaičių kalba vaidinami spektakliai, cho-
ro atliekamos patriotinės lietuviškos dainos budino 
krašto žmonių tautinę savimonę, kėlė pagarbą savo 
kalbai, krašto kultūros tradicijoms, ragino šviestis. 
Tų pačių lietuviškų vakarų organizatorių iniciatyva 
pradėjo veikti „Skrajojantis knygynėlis“, sudaręs ga-
limybę gyventojams skaityti lietuviškas knygas. Pra-
sidėjusio tautinio atgimimo neįstengė užslopinti ir 
Pirmasis pasaulinis karas. Elektros, kuro trūkumas 
gyventojus paskatino ilgais žiemos vakarais rinktis į 
būrį vieniems pas kitus ir kartu skaityti knygas, mo-
kytis lietuviškų dainų. Laikui einant žmonių, su-
interesuotų krašto švietimu, kultūriniu atgimimu, 
ratas plėtėsi. 1916 m. gegužės 30 d. F. Milevičiaus 
namuose susirinkus jo vardadienį paminėti būreliui 
karo metais iš miesto nepasitraukusių bičiulių ir ben-
dražygių, šis pasiūlė įsteigti mėgėjų dramos ratelį ir 
jį pavadinti Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugija 
„Kanklės“. Susirinkusieji šiam sumanymui ir F. Mi-

Telšių scenos ir dailės 
mėgėjų draugijos 
„KANKLĖS“  
įkūrimas ir veikla
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

               Senosios žemaičių kanklės. ŽMA

Iš kairės: 1928 m. gegužės 13 d. Telšių „Džiugo“ salėje vykusio sporto vakaro reklaminis plakatas. LTMK; Lietuvos tautinio jaunimo 
sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Telšių skyriaus vakaro, vykusio „Kanklių“ draugijos salėje, reklaminis plakatas. LTMKM
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levičiaus iš anksto parengtiems draugijos įstatams 
pritarė, išrinko draugijos Valdybą. Jos pirmininku 
buvo patvirtintas pats F. Milevičius, sekretore Ona 
Eirošiūtė, kasininkė Elena Maliauskaitė, o kandida-
tais į Valdybą išrinktas Vladas Baltrimas ir Feliksas 
Misevičius. Tarp draugijos steigėjų buvo ir Vladas 
Siaurimavičius, Zuzana Girdvainytė, Pranas Girdvai-
nis, Zofija Beniuševičiūtė, kun. Povilas Korzonas ir 
keletas kitų telšiškių. Draugija, iš pradžių kad ir vei-
kusi nelegaliai, 1916 m. jau vienijo apie 50 narių. 

Tai buvo nepolitinė visuomeninė organizacija, 
kurios tikslas, kaip tai nurodyta jos įstatuose, „la-
vinties vaidinime scenos veikalų ir giedojime. Tuo 
tikslu draugija daro: susirinkimus, paskaitas, laiko 
knygyną, rengia teatrus, koncertus, gegužines ir stei-
gia savišalpos kasą. Draugijos turtą sudaro [...] me-
tiniai ir mėnesiniai narių mokesčiai, grynas pelnas 
nuo teatrų, koncertų ir paskaitų, įvairios aukos. [...] 
Grynas pelnas sudaro draugijos turtą, kuris yra su-
naudojamas įvairiems draugijos tikslams, k. a. (kaip 
antai): įgyti nuosavus namus, dekoracijų, muzikali-
nius instrumentus [...]. Nariai gali būti abiejų lyčių 

asmenys lietuviai katalikai, be skirtumo amžiaus. [...] 
Draugijos nariai gali būti ir svetimtaučiai, ir kita-
tikiai, kurie siektų draugijos tikslų – tobulintų mūsų 
dailę. [...]“. Šių pagrindinių veiklos principų draugija 
laikėsi visą savo gyvavimo laikotarpį. Daugelį metų 
su pertraukomis jai vadovavo F. Milevičius.

Vokiečių valdžia 1916 m. draugijos pateikto 
prašymo oficialiai ją įregistruoti netenkino. Nepai-
sant to, draugija plėtojo savo veiklą – po bažnytinio 
choro priedanga buvo rengiami susirinkimai, pasi-
dainavimai, lietuviškos gegužinės, vaidinimai. 

Kai 1918 m. gruodžio 22 d. vokiečiai iš Telšių 
pasitraukė, draugija įteikė raštą Telšių apskrities vir-
šininkui Juozui Milvydui, prašydama įregistruoti 
draugiją. 1918 m. pabaigoje draugiją įregistravus, 
ji pradėjo veikti legaliai, įsteigė savo knygyną, bi-
blioteką, vėliau – ir prie jos veikusią skaityklą, Vai-
dybos (Scenos mėgėjų), Muzikos (Choro) sekcijas. 
1921m. buvo įkurtas ir Žemaitės teatro rūmų Tel-
šiuose statymo komitetas, pradėta rinkti pinigus šio 
teatro statybai. 

Iš kairės: Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kanklės“ įstatų fragmentas. 1918 m. LTMKM;  F. Milevičiaus rankraščio „Papildomos 
žinios apie Telšių svenos mėgėjus“ fragmentas. LTMKM
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Itin daug miesto ir jo apy-
linkių gyventojų sutraukdavo 
„Kanklių“ organizuojami lietu-
viški vakarai, gegužinės, kurių 
metu būdavo rodomi lietuviški 
spektakliai, vykdavo draugijos 
choro koncertai, lietuviški pasi-
dainavimai, būdavo skaitomos 
eilės ir monologai, grodavo drau-
gijos mišrus instrumentų orkes-

tras, samdomas pučiamųjų orkes-
tras, koncertuodavo į renginius 
pakviesti iškilūs ano meto scenos 
meistrai, vykdavo šokiai ir žaidi-
mai, veikdavo bufetas. Draugija 
turėjo savo vėliavą, greta kurios 
renginiuose visada plevėsuodavo 
ir Lietuvos trispalvė.

Pagrindiniai renginiai vykda-
vo draugijos nuomojamos būsti-

nės salėje, 1912 m. duris atvėru-
sioje daktarui Jonui Mikulskiui 
priklausiusioje „Džiugo“ salėje, 
Dirkstelių-Anulėnų ir Degaičių, 
Gaidikaičių (Beresnevičienės 
dvaro) parkų teritorijose, Telšių 
miesto sodne (sode).

Draugija bendradarbiavo su 
kitomis tuo laikotarpiu mieste 
veikusiomis visuomeninėmis or-

Iš kairės: Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kanklės“  vėliava. 1919 m. Auto-
rius nežinomas. ŽAM; „Kanklių“ draugijos įkurto Žemaičių teatro rūmų Telšiuose statymui 
piniginio fondo 1921 m. raštas Lietuvos Ministrų kabinetui dėl pašto ženklo patvirtinimo.  
ŽAM; „Kanklių“ draugijos įkurto Žemaičių teatro rūmų Telšiuose statymui piniginio fondo 
Statutas. Telšiai, A. Slonimskio spaustuvė, 1921 m. LTMKM

Žemaičių muziejaus „Alka“, su kuriuo bendradarbiavo „Kanklių“ draugija, atidarymo iškilmių organizatoriai, svečiai. Grupės centre sė-
di (aštuntas iš kairės) poetas, muziejaus pirmasis vadovas Pranas Genys, šalia jo (su barzda) – Telšių apskrities viršininkas Eugenijus 
Šalkauskas. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės trečias Telšių Šaulių rinktinės vadas Vincas Rauba, penkta – Ona Pulkauninkienė, šeštas – Tel-
šių karo komendantas pulkininkas Bronius Pulkauninkas, paskutinėje eilėje stovi iš dešinės trečias (su tamsia skrybėle) Telšių „Kanklių“
draugijos įkūrėjas, ilgametis vadovas ir Telšių miesto burmistras Feliksas Milevičius.  1932 m. vasario 16 d. Fotografas Fišelis Boruchovi-
čius. ŽAM
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ganizacijomis, kurios vienijo pavasarininkus, jauna-
lietuvius, verslininkus, šaulius, sportininkus ir kt. 
visuomenininkus. Buvo palaikomi glaudūs ryšiai 
ir su švietimo įstaigomis, 1932 m. pradėjusiu veikti 
Žemaičių muziejumi „Alka“, kitomis įstaigomis ir 
organizacijomis. Einant laikui jos perėmė kai ku-
rias „Kanklių“ draugijos veiklos tradicijas, pačios 
pradėjo rengti viešus lietuviškus vakarus, statyti 
spektaklius, rengti koncertus. 

1920–1926 m. Telšiuose veikė 69 politinės, 9 
kultūrinės, 4 profesinės, 4 labdaros ir nemažai ūki-
nių organizacijų bei klubų. Ypač plačią kultūrinę 
veiklą išvystė 1918 m. savo veiklą pradėjusi 1925 
m. Motiejaus Valančiaus vardu pavadinta gimnazi-
ja, kurioje kasmet būdavo pastatoma po spektaklį. 
Šioje gimnazijoje gimė net baletas „Sniego karalie-
nė“. Einant laikui vis dažniau į Telšius koncertuoti, 
rodyti spektaklius atvykdavo profesionalūs meno 
kolektyvai. Konkurencija kultūrinio gyvenimo lau-
ke didėjo, tad išsilaikyti iš lėšų, kurias „Kanklių“ 
draugija  surinkdavo renginių metu, iš gyventojų, 
besinaudojančių knygyno, bibliotekos ir skaityklos 
teikiamomis paslaugomis, bei gaudavo iš aukotojų, 
kasmet darėsi vis sunkiau ir sunkiau. Kilusių finan-
sinių problemų nepavyko išspręsti ir iš Švietimo mi-
nisterijos 1932–1933 m. gavus po 2 000 litų para-
mos. Tad... 1934 m. gegužės 12 d. įvykęs „Kanklių“ 
draugijos nepaprastasis visuotinis narių susirinki-

Iš kairės: F. Milevičius (sėdi centre) su kitais „Kanklių“ draugijos 
nariais, tarp kurių yra ir buvęs šios draugijos narys Mečislovas 
Gedvilas, 1946–1956 m. ėjęs LTSR Ministrų Tarybos pirmininko, 
1957–1973 m. – LTSR švietimo ministro pareigas. Apie 1925–1929 
m. Fotografas nežinomas. LTMKM; Grupė „Kanklių“ draugijos Val-
dybos narių. Sėdi (iš kairės): F. Mile-vičius, M. Bartkus. Kiti du as-
menys neidentifikuoti. 1924 m. vasario 10 d. Fotografas Chaimas 
Kaplanskis. ŽAM; apačioje – „Kanklių draugijos narės Onos 
Eirošiūtės-Algminavičienės laiško, adresuoto F. Milevičiui (Telšiai, 
1943  m. spalio 21 d.) rankraščio fragmentas. LTMKM

mas priėmė nutarimą draugijos veiklą nutraukti, 
o jos turtą, dokumentus, patalpas perduoti kitai 
draugijai, kuri apsiims išmokėti „Kanklių“ drau-
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gijos skolas. Tai padarė mieste veikęs Lietuvių tau-
tinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyrius. 
Jo perimtos draugijos patalpos pagal susitarimą ir 
toliau ilgą laiką buvo vadinamos „Kanklių namais“. 

1936 m. sausio 15 d. laikraštis „Telšių žinios“ iš-
spausdino pranešimą, kad tuo metu prie Telšių aps-
krities viršininko administracijos veikusi Draugi-
joms registruoti komisija nutarė kaip neveikiančią 
išregistruoti Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugiją 
„Kanklės“. 

Draugijos buvę vadovai pasirūpino jos veiklos 
tęstinumu – jie ne kartą yra deklaravę, kad  „Kan-
klių“ draugijos veiklai nutrūkus, Telšiuose gyvenę 
scenos mylėtojai neišsisklaidė. Jie įsiliejo į 1940 m. 
pradėtą formuoti profesionalų Žemaičių teatrą, ki-
tus mieste veikusius meno kolektyvus.  

Iš viršaus į apačią: „Kanklių“ draugijos garbės nario kortelė. LTMKM; 1912 m. pastatytos „Džiugo“ salės pastato, kuriame dažnai vykdavo 
„Kanklių“ draugijos renginiai, fragmentas. Dabar šiose patalpose veikia Vilniaus dailės akademijos Telšių galerija. Statmax nuotrauka. 
Dešinėje – Feliksas Milevičius apie 1930-uosius metus. LTMKM

Dešinėje – 1916–1935 m. veikusios Telšių scenos ir dailės mėgėjų 
draugijos „Kanklės“ 1916–1926 m. metraščio, kurį parašė F. Milevi-
čius, viršelis. ŽAM


