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(Nukelta į 28 p.)

1908 m. F. Milevičius, pra-
dėdamas ruoštis rugpjūčio 2-ąją 
įvyksiančiam lietuviškam vaka-
rui, kadangi pats neturėjo turto 
cenzo ir dėl to negalėjo iš val-
džios gauti leidimo gyventojų 
pramogoms rengti, paprašė dide-
lį autoritetą turinčio dvarininko 
(anuomet žemvaldžiu vadinto) 
Viktoro Kryževičiaus, kad šis 
paragintų Telšių šv. Antano Pa-
duviečio bažnyčios vargonininką 
Juozapą Končių bažnyčios choris-
tus išmokyti lietuviškų patriotinių 
dainų ir kad choras jas  padainuo-
tų vakaro metu. J. Končius, pa-
skatintas V. Kryževičiaus, ėmėsi 
darbo. Beveik po mėnesį truku-
sių repeticijų 1908 m. rugpjūčio 
2 d. įvyko koncertas. Dainavo 
apie 30 choristų. Vakaro pirmo-
joje dalyje skambėjo choro atlie-
kamos dainos „Švenčių giesmė“, 
„Tautiška giesmė“, „Miškas ūžia“, 
„Sunku gyventi“, „Ant kalno 
karklai siūbavo“, o antrojoje da-
lyje, po spektaklių, – „Eina garsas 
nuo rubežiaus“, „Lietuva brangi, 
mano Tėvyne“, ,,Keleivio daina“, 
„Kur bėga Šešupė“, „Lietuviais 
esame mes gimę“.

Choro pasirodymai lietuviš-
kų vakarų metu telkė žmones, 
kėlė jų tautinę savimonę, skatino 

Telšių muzikos ir scenos 
mėgėjų draugijos 
„KANKLĖS“ choras, 
Muzikos (Choro) sekcija
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

Atvirukas „Telšių bažnyčia“. Išleido F. Mile-
vičiaus knygynas Telšiuose. Serija „E“. 
Fotografas nežinomas. ŽAM

juos gerbti savo gimtąją motinos 
kalbą, mokytis lietuviškų dainų 
ir jas dainuoti. Laikui einant va-
karai, kuriuose buvo rodomi ne 
tik spektakliai, skaitomos eilės ir 
monologai, bet ir koncertuodavo 
choras, tapo tradiciniais, ypač po 
to, kai Pirmojo pasaulinio karo 
metais bažnytinio choro daly-
vių gretas papildė grupė akty-
vių miesto visuomenės veikėjų. 
Krašto tautiniu atgimimu, kul-
tūros reikalais besirūpinantys 
miesto šviesuoliai, susirinkę į 
repeticijas, po choro priedan-
ga aptardavo ir jiems aktualius 

visuomenės gyvenimo reikalus, 
mokydavosi lietuviškų dainų. 
Iš vokiečių valdžios šis choras 
buvo gavęs leidimą net sureng-
ti lietuvišką gegužinę, o jai įvy-
kus vokiečių lietuviškai leistoje 
spaudoje buvo pagirtas už tur-
tingą programą ir tvarką rengi-
nio metu.

Telšių šv. Antano Paduviečio katedros vidus. Fotografas Algirdas Žebrauskas    
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1918 m. mieste įregistravus 
Telšių muzikos ir scenos mėgėjų 
draugiją „Kanklės“, ši įkūrė Mu-
zikos (Choro) sekciją, kuri telkė 
mieste buvusius choristus ir mu-
zikantus. Gausiausia buvo cho-
ristų grupė. Didelę dainininkų 
dalį sudarė bažnyčios choristai. 
Nuo 1916 m. pabaigos juos lietu-
viškų dainų mokė vargonininkas, 
buvęs vienas iš „Kanklių“ drau-

gijos steigėjų Vladas Baltrimas. 
Draugijos chorui yra vadovavęs ir 
Kazys Petrauskas, Antanas Mari-
jošius, Napoleonas Murelis.

Be jau minėtų dainų, choro 
repertuare buvo ir tokios dainos 
kaip „Atsisveikinimas su giria“, 
„Birutės daina“, „Burtai“, „Ei-
kim sesres“, „Jaunimo giesmė“, 
„Karvelėlis“, „Ko liūdi, sesele“, 
„Lai gyvoj Lietuva“, „Laisvės 

Telšių „Kanklių“ draugijos valdyba 1919 m. Sėdi (iš kairės): Revizijos komisijos nariai Felik-
sas Misevičius, Zofija Beniuševičiūtė, draugijos įsteigėjas ir pirmininkas Feliksas Milevi-
čius, sekretorė ir iždininkė Ona Eirošiūtė, Revizijos komisijos narys kun. Juozas Dagilis. 
Stovi iš kairės: kandidatas į Valdybos narius Vladas Siaurimavičius, Zuzana Girdvainytė, 
draugijos choro vadovas ir Valdybos narys Vladas Baltrimas, muzikantas (bosistas) ir kan-
didatas į Valdybos narius Pranas Girdvainis. LTMKM

varpas“, „Lietuviais esame mes 
gimę“,  „Loja šunes“, „Mes pa-
dainuosim“, „Miškų gėlė“, „Mo-
čiute širdele“, „Onytė“, „Pavasa-
rio maršas, „Plaukia sau laivelis“, 
„Prašom prašom paklausyti“, 
„Snaigės“, „Sveiki,  broliai dai-
nininkai“, „Svajonė“ ir kt. Esant 
poreikiui, choras užkulisiuose 
dainuodavo ir spektaklių metu.

1924 m. liepos 5–6 d. „Kan-
klių“ choras  dalyvavo Šiauliuose 
vykusioje Lietuvių katalikų jau-
nimo sąjungos „Pavasaris“ dainų 
šventėje, tų pačių metų rugpjūčio 
23–24 dienomis – Kaune vyku-
sioje antrojoje Dainų šventėje, 
1932 m. – Telšiuose surengtoje 
pirmojoje dainų šventėje. 

Draugijos vadovai, siekda-
mi, kad choristai noriai lankytų 
repeticijas, aktyviai dalyvautų 
koncertuose, itin daug dėmesio 
skirdavo choro veiklai, rengda-
vo choristų pagerbimui skirtus 
vakarus, gegužines, kurių metu 
jiems būdavo surengiamos vaišės. 
Siekiant, kad choras nuolat veik-
tų, jo nariai būtų drausmingi, 
visi dalyviai turėdavo įsipareigoti 

F. Milevičius apie pirmąjį Telšių miesto 
choro koncertą, įvykusį 1908 m. rugpjūčio 
2 d. Rankraščio fragmentas. LTMKM

Telšių „Kanklių“ draugijos, bažnytinio choro narių gegužinė. Fotografas nežinomas. ŽMA
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Telšių visuomeninis saviveiklinis choras. Apie 1907–1913 m. Fotografas Chaimas Kaplans-
kis. Antras iš dešinės – F. Milevičius. ŽAM

Pirmasis Telšių miesto balalaikininkų ansamblis. 1912 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

laikytis draugijos parengto Muzi-
kos sekcijos, kartais vadinamos ir 
Choro sekcija, Reguliamino. 

„Kanklių“ draugijoje kurį 
laiką veikė ir nedidelis (12 as-
menų) mišrus styginis orkestras. 
Norėta suburti ir balalaikinin-
kų grupę, pučiamųjų orkestrą. 
Šiuos planus nepavyko įgyven-
dinti, nes trūko instrumentų, 
o draugija finansiškai nebuvo 
pajėgi jais aprūpinti visus muzi-
kuojančius. Tad viešų renginių 
metu kartais koncertuodavo 
įvairiais muzikos instrumentais 
grojantys savo muzikos instru-
mentus turintys pavieniai drau-
gijos nariai bei jų grupės. „Kan-
klių“ renginiuose skambėdavo 
ir iš kitur į Telšius atvykstančių 
profesionalių muzikantų bei 
dainininkų atliekami kūriniai. 
Šokiams viešuose vakaruose, ge-
gužinėse dažnai grodavo drau-
gijos samdomas pučiamųjų or-
kestras. Jam nesant, muzikinius 
kūrinius atlikdavo pianistai, ta-
čiau tokia muzika šokių vakarų 
dalyvių netenkindavo.

*** 
Tokia trumpa Telšių XX a. 

pirmaisiais dešimtmečiai F. Mile-
vičiaus suburto, vėliau kitų orga-
nizacijų išpklėtoto kultūrinio są-
jūdžio veikla. Šiandien ją atkurti 
padeda Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejuje saugoma tur-
tinga ano meto lietuviškų kultū-
ros vakarų, kitų renginių rekla-
minių plakatų (afišų) kolekcija, 
F. Milevičiaus 1961 m. Lietuvos 
teatro draugijai perduota, vėliau į 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejų patekusi Telšių scenos 
ir  dailės mėgėjų draugijos „Kan-
klės“ protokolų byla ir daugelis 

kitų dokumentų bei nuotraukų.  
Daug vertingų eksponatų, su-
sijusių su šios draugijos veikla, 
saugoma Žemaičių muziejuje 
„Alka“ Telšiuose. Čia yra išlikusi 
„Kanklių draugijos vėliava, F.Mi-
levičiaus knygyno antspaudas ir 
juo paženklintų „Kanklių“ kny-
gynui priklausiusių knygų, ver-
tingas F.Milevičiaus rašytas Pir-
mojo pasaulinio karo dienoraštis 
(užrašai/ atsiminimai), jo knygri-
šybai naudotų įrankių. Turtingas 

ir muziejuje esantis to laikotarpio 
Telšių kultūrinio gyvenimo nuo-
traukų bei dokumentų rinkinys. 
Daug vertingų eksponatų, liudi-
jančių apie Telšių ir visos Žemai-
tijos XX a. pr. kultūrinį bei tau-
tinį atgimimą saugoma ir kitose 
šio krašto įstaigose. Tad... Yra kuo 
remtis papildant pradėtą rašyti 
šio krašto kultūrinio gyvenimo 
istoriją, bandant suprasti meilės 
savo gimtajai žemei ir čia gyve-
nantiems žmonėms galią. 


