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LIETUVIŠKAS ŽODIS –
varpas, žadinęs 
kraštą kultūriniam
atgimimui
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

2022-aisiais sukanka 115 metų, kaip Telšiuose 
1907 m. rugpjūčio 2-ąją vietos šviesuolių, kuriuos 
būrė tuo metu knygrišiu dirbęs Feliksas Milevi-
čius (1883–1965),  suorganizuoto viešo lietuviško 
vakaro metu šiame mieste buvo parodyti pirmie-
ji lietuviški spektakliai – Miko Palionio komedija 
„Žilė galvon – velnias uodegon“ ir Dviejų Moterų 
(Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Julijos Beniuševi-
čiūtės-Žymantienės (Žemaitės) komedija „Velnias 
spąstuose“. Spektaklius režisavo vasaros atostogoms 
į Telšius sugrįžęs Kijevo universitete medicinos mo-
kęsis ir teatro studijas lankęs Povilas Vaseris. 

Taip sutapo, kad būtent šiemet Vilniuje vei-
kiantis Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 

kartu su partneriais – Žemaičių muziejumi „Alka“, 
Telšių kultūros centru, VšĮ „Artlagamine“ bei 

2022 m. Telšiuose atidarytos Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus interaktyvios parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių 
XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“ fragmentas

Fotografas Zenonas NEKROŠIUS

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“ fragmentas

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis 
sąjūdis“ fragmentas
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(Nukelta į 4 p.)

Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru – pradėjo 
įgyvendinti projektą „Ar lengva būti pirmiems? 
Telšių XX a. pradžios kultūrinis sąjūdis“, kurį re-
mia Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministeri-
ja, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo 
komisija. Viena iš šio projekto sudėtinių dalių – 
tokio pat pavadinimo interaktyvi paroda. Ji Telšių 
kultūros centre atidaryta šių metų lapkričio 16 d., 
čia veiks lapkričio–gruodžio mėnesiais, gal kiek ir 
ilgiau, o vėliau turėtų keliauti į Plungę – ten vei-
kiantį Žemaičių dailės muziejų. Parodos gimimo 
darbus koordinavo šio muziejaus direktorė Nideta 
Jarockienė ir projekto vadovė – Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus muziejininkė Rasida 

Grupė parodos „Ar lengva būti pirmiems? elšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“ atidarymo dalyvių

Iš kairės: architektas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas 
prof. Algirdas Žebrauskas, parodos atidarymo dieną Telšių kultū-
ros centre skaitęs pranešimą „Žemaitija – Felikso Milevičiaus 
erdvė“, projekto „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis 
sąjūdis“ vadovė Rasida Žygienė ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus direktorė Nideta Jarockienė

Žygienė. Parodos architektė – Ieva Šimkonytė, 
grafikos dizaineris – Vilmantas Žumbys.

Ši paroda – tai interaktyvus pasakojimas, at-
skleidžiantis XX a. pr. Telšiuose vykusius kultūros 
procesus ir patirtis, buvusius visuomenės ir kūrėjo 
santykius. Ji skirta to laikotarpio kultūros procesų 
analizei, Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos 
„Kanklės“ veiklai, Žemaitijos kultūrinio sąjūdžio 
vizionieriui Feliksui Milevičiui. 

Projektą inspiravo Lietuvos teatro, muzikos ir 

Parodą „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis pa-
rodą sąjūdis“ apžiūri ilgametė Telšių Žemaitės dramos teatro 
aktorė Liuda Lėverienė
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kino muziejuje saugoma unikali Telšių scenos ir 
dailės draugijos „Kanklės“ XX a. pr. Telšiuose pa-
statytų lietuviškų spektaklių, surengtų viešų vakarų 
afišų, nuotraukų ir dokumentų kolekcija bei Žemai-
čių muziejuje „Alka“ saugomi eksponatai, susiję su 
„Kanklių“ draugijos veikla. 

Kaip skelbiama parodos anotacijoje, „Žemaičių 
meno tyrinėtojas Juzefas Perkovskis yra rašęs, kad Že-
maitija pilna netikėčiausių paslapčių, kad ją reikia 
iš naujo atrasti kiekviename žingsnyje. Žemaitijos 
kultūros sostinės Telšių fenomenas – XX a. pradžios 
kultūrinis sąjūdis.“

Tuo laikotarpiu čia vykusiuose viešuose vaka-
ruose rodyti lietuviški spektakliai žmonėms buvo 
tarsi gaivaus oro gurkšnis, stiprinęs jų dvasią ir po 
beveik dvidešimt metų trukusio lietuviškos spaudos 
ir kultūros draudimo laikotarpio padėjęs atsitiesti, 
labiau gerbti save ir savo kalbą. Tais 1907-aisiais 
mieste prasidėjęs kultūrinis sąjūdis einant laikui iš-
augo į 1916–1934 m.  veikusią Telšių scenos ir dai-
lės mėgėjų draugiją „Kanklės“, kuri savo gyvavimo 
laikotarpiu scenos ir lietuviško žodžio gerbėjus pa-
kvietė beveik į 60 spektaklių premjerų. Jie buvo pa-
rodyti apie 400 kartų. Su „Kanklių“ vardu yra susi-
jusi ir idėja pastatyti mieste Telšių teatro rūmus bei 
pirmieji veiksmai siekiant, kad šis sumanymas taptų 
realybe. Laikui einant mieste plėtojama mėgėjiško 
teatro tradicija sudarė galimybę 1940 m. pradėti 

formuoti profesionalų Žemaičių teatrą. Šiandien 
mieste veikiantis Telšių Žemaitės dramos teatras – 
jo tradicijų tęsėjas. 

Ryškus XX a. pr. Telšių kultūrinio gyvenimo 
reiškinys – čia 1911 m. būrio krašto švietimu su-
sirūpinusių telšiškių įkurtas ir iki Pirmojo pasau-
linio karo veikęs „Skrajojantis knygynėlis“, kuris 
1918m., oficialiai įregistravus „Kanklių“ draugiją, 
peraugo į vienintelę tuo metu Telšiuose buvusią 
viešąją biblioteką-skaityklą, kuri veikė iki pat šios 
draugijos veiklos nutraukimo 1934 metais. 

18 metų gyvavusios draugijos įkūrimą inicijavo, 
jai daugelį metų vadovavo iškilus XX a. pr. Telšių 
kultūros, visuomenės veikėjas, ilgametis miesto sa-
vivaldybės narys Feliksas Milevičius. 1927–1936 
m. jis ėjo Telšių burmistro pareigas, vėliau dar vieną 
kadenciją dirbo burmistro padėjėju. Tai žmogus, ku-
rio pavyzdys rodo, kaip nuo mažens knygas pamė-
gęs, žinių siekiantis, tėvų gimtąją kalbą mylintis ir 
norintis savo kraštą matyti šviesesnį, kultūringesnį, 
vaikystėje dėl tėvų neturto neturėjęs galimybės net 
mokyklos lankyti, gali tapti išsilavinusiu, plačiąją 
visuomenę kultūriniam, visuomeniniam, labdaros 
darbui telkiančiu, didelį autoritetą turinčiu kultūros 
veikėju, kuriam Žemaitijos sostinės gyventojai pati-
ki net savo miesto vairą. Tai žmogus, kurio vardas 
Telšiuose ir šiandien tariamas su didžiule pagarba. 

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjū-
dis“ atidarymo metu kalba, jos rengėjus sveikina Telšių Žemaitės 
dramos teatro direktorius Deividas Rajunčius

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjū-
dis“  lankytojai susipažįsta su ekspozicija, jos padalomąja medžiaga

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjū-
dis“ fragmentas


