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(Nukelta į 6 p.)

FELIKSAS MILEVIČIUS

Telšiai XX a. pradžioje. Felikso Milevičiaus knygyno išleistas atvirlaiškio fragmentas. Fotografas nežinomas. Originalas saugomas 
Žemaičių muziejuje „Alka“ (toliau – ŽAM)

 Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis. 
  Organizatoriai, dalyviai, veikla

Telšių scenos ir  dailės mėgėjų draugijos „Kan-
klės“ įkūrėjas ir ilgametis vadovas Feliksas Milevi-
čius (1883–1965) – iškilus Telšių XX a. pr. miesto 
savivaldos, kultūros ir visuomenės veikėjas, mėgėjų 
teatro aktorius, režisierius, knygrišys.

Jis gimė 1883 m. gegužės 23 d. neturtingų Tel-
šių amatininkų (staliaus ir siuvėjos) šeimoje. Tėvas 
mirė anksti, tad motinai teko vienai namais ir šeima 
rūpintis, vaikams padėti jai duoną pelnyti.

Feliksas nuo mažens siekė mokslo, mėgo skaity-
ti, tačiau, pasak jo paties, „dėl savo tėvų neturto išėjo į 
pasaulį laimės ieškoti savamoksliu“. 1899-aisiais, gavęs 
iš Plungės kunigaikščio Mykolo Oginskio (1849–
1902) pinigų, kuriuos reikėjo užmokėti už mokslą, 
Feliksas metus laiko mokėsi knygrišybos amato. Įsi-
gijęs profesiją, kaip didelio dėkingumo ženklą, savo 
pirmąją savarankiškai į odos aptaisus įrištą knygą 
(maldaknygę) jis įteikė kunigaikščiui M. Oginskiui. 

Feliksas gyveno ir dirbo Telšiuose. Didžiojo-
je (dabar Respublikos) gatvėje iš savo santaupų jis 
buvo nusipirkęs nedidelį medinį namelį (Nr. 24), 
kuriame gyveno su šeima. Čia veikė ir jo knygrišy-

Feliksas Milevičius (1883–1965) apie 1911 m. Fotografas nežinomas. 
ŽAM

Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ
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kla, o vėliau – ir knygynas. F. Milevičius savo atsi-
minimuose rašo: „1924 m. prie mano dirbtuvės, 
skolon, užpirkęs prekes, įkūriau knygyną, kuris veikė 
iki 1941 metų“. XX a. 5–6 deš. F. Milevičiaus na-
muose veikė ir nedidelė valgyklėlė, atidaryta sie-
kiant gauti bent minimalias pajamas, reikalingas 

pragyvenimui, nes tarpukariu Lietuvos švietimo ir 
kultūros ministerijos jam skirta personalinė pensija 
nuo 1940-ųjų, kai į valdžią  atėjo sovietai, nebebu-
vo mokama. Šioje valgykloje dažniausiai lankyda-
vosi miesto inteligentai. Maistas čia būdavo kad ir 
kuklus, bet sveikas, ką tik pagamintas, stalas puikiai 
paserviruotas, indai porcelianiniai, taurės krištolo.

F. Milevičius knygrišyste užsiėmė iki senatvės. 
Papildomai jis 1905 m. dirbo Teismo archyvinių 
bylų tvarkytoju, vėliau dėstė knygrišybą Telšių mo-
kytojų seminarijoje, dirbo Šv. Kazimiero draugijos 

F. Milevičiaus gyvenimo aprašymas  (Curriculum vitae). Rankraštis. 
1940 m. gegužės 7 d. ŽAM

Plungės kunigaikštis Mykolas Mikalojus Severinas Markas 
Oginskis (1849–1902). Fotografas nežinomas. ŽAM

Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomų F. Milevičiaus rašytų Pirmojo 
pasaulinio karo atsiminimų titulinių puslapių fragmentai
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knygyno Telšių skyriaus vedė-
ju. Iki 1927 m. F. Milevičius 
kelias kadencijas buvo Telšių 
miesto savivaldybės narys, 
1927–1936 m. jam buvo pa-
tikėtos Telšių burmistro parei-
gos, dar vieną kadenciją dirbo 
burmistro padėjėju.

Krašto kultūros ir švie-
timo reikalais F. Milevičius 
ėmė rūpintis dar jaunystėje. 
Lietuviškos spaudos lotyniš-
kais rašmenimis draudimo 
laikotarpiu jis skaitė ir platino 
uždraustus spaudinius. 1907–
1908 m. buvo Telšiuose vie-
šuose vakaruose parodytų 
pirmųjų lietuviškų spektaklių 
iniciatorius ir organizatorius. 
Norėdamas, kad krašto žmo-
nės šviestųsi, turėtų galimybę 
skaityti, 1911 m. jis inicijavo 
ir kartu su bendraminčiais 
įkūrė „Skrajojantį knygynėlį“, 
kuris veikė Turgaus aikštėje 
buvusiame Milevičiaus vardu 
vadintame kioskelyje. 

Pirmojo pasaulinio karo 
metais F. Milevičius ėmė burti 
kultūros žmones bendriems 

Feliksas Milevičius su žmona Elena 
Folinaite-Milevičiene apie 1907-uosius 
metus. Fotografas nežinomas. ŽAM

Telšių savivaldybės Tarybos iškilmingo posėdžio, vykusio 1928 m. vasario 16 d., dalyviai. Iš 
kairės: Telšių miesto burmistras ir „Kanklių“ draugijos įkūrėjas, ilgametis jos vadovas Feliksas 
Milevičius, už jo – tarybos nariai:  neidentifikuotas asmuo,  Aleksandras Tornau, Tevelis 
Blochas, Jonas Mikulskis, V. Idzelevičius,  Paulius Gudzinskas, M. Bochas, kunigas Tadas 
Budraitis, J. Laucevičius, Icikzonas. Kiti – posėdyje dalyvavę svečiai. ŽAM

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 10-mečio iškilmių Telšių apskrityje rengimo komiteto 
nariai.  Sėdi (iš kairės): Telšių žydų gimnazijos direktorius Holcbergas, Telšių apskrities vir-
šininkas B. Petrauskas, notaras F. Mitkevičius, komendantas Rusteika, burmistras F. Milevičius. 
Stovi: mokinys inžinierius J. Sasnauskas, Telšių Šaulių organizacijos vadas Rauba, J. Kedys, 
mokytojas Grauslys. 1928 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

knygų skaitymams, pasidainavimams, įsitraukė į bažnytinio choro veiklą. 
1916 m., parengęs draugijos įstatų projektą, gegužės 30d. jo namuose 
susirinkus karo metais iš miesto nepasitraukusiems bičiuliams, pasiūlė 
įkurti dramos mėgėjų ratelį, kurį pavadino Telšių scenos ir dailės mėgėjų 

(Nukelta į 8 p.)
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draugija „Kanklės“.  Ši draugija oficialiai buvo įregistruota 1918 m. gruo-
džio mėnesį ir veikė iki 1935-ųjų metų. Ilgą laiką jai su pertraukomis F. 
Milevičius ir vadovavo. 

1919 m. paragintas pirmojo Telšių komendanto, pritariant miesto 
visuomenei, jis įsteigė Telšių Šaulių būrį, kuriam ilgą laiką taip pat va-
dovavo. 1920 m. buvo Lietuvos gynimo komiteto Telšių skyriaus pir-

Klaipėdos atgavimo (atvadavimo) medalio kavalieriai. Stovi (iš kairės): F. Milevičius, 
Pečkaus-kas, neidentifikuotas asmuo su šaulio ženklu. Sėdi (iš kairės): pulkininkas Rusteika, 
kanauninkas P. Korzonas, F. Mitkevičius, J. Mikulskis. XX a. 3 deš. Fotografas nežinomas. ŽAM

Lietuvos ugniagesių kongreso dalyviai. 1929 m. Penktoje eilėje pirmas iš kairės – Feliksas Milevičius. Fotografas nežinomas. ŽAM

mininko pavaduotojas, rinko 
šiam komitetui lėšas. Jis rėmė 
už Klaipėdos prijungimą prie 
Lietuvos kovojusius sukilėlius 
ir už šią veiklą buvo apdova-
notas Klaipėdos vadavimo 
ženklu. 1932m. kartu su ben-
draminčiais įkūrė Verslininkų 
sąjungos Telšių skyrių, 1933 
m. prie Germanto ežero įren-
gė „Lietuvos verslininkų va-
sarvietę“, iš dalies pats finan-
savo joje iškilusio vasarnamio 
statybos darbus. Nuo 1900 
m. buvo Telšių miesto gais-
rininkų savanorių draugijos 
narys, keletą metų jai vado-
vavo. Dirbdamas burmistru, 
prie Telšių miesto savivaldy-
bės buvo įkūręs „Labdaringų-
jų Patronatą“. Apie 20 metų 
aktyviai dalyvavo labdaros 
organizacijų – Šv. Kazimiero, 
Žmogaus globos, Draugijos 
užsienio lietuviams remti ir 
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kelių kitų veikloje, kai kurioms jų yra ir vadova-
vęs. Kol turėjo finansinių galimybių, materialiai 
rėmė neturtingai gyvenančias šeimas, knygomis ir 
pinigais – vienuolių seselių išlaikomą vaikų darže-
lį, du kartus per savaitę nunešdavo knygų į Telšių 
kalėjimą, dalį savo santaupų skyrė būtinoms mies-
to reikmėms, Antrojo pasaulinio karo metais nuo 
mirties išgelbėjo dvi telšiškių žydų gydytojų šeimas. 
1940-aisiais įsijungė į Telšiuose besiformuojančio 
Žemaičių teatro veiklą, 1942–1946m. dirbo  šiame 
teatre, kūrė vaidmenis, parašė pirmojo pasaulinio 
karo atsiminimus (dienoraštį / užrašus), surinko 
„Kanklių“ draugijos archyvą, kurį 1961 m. perdavė 
saugoti Lietuvos teatro draugijai. Buvo sukaupęs ir 
savo asmeninį archyvą, kuris, jam išėjus Anapilin, 
atsidūrė giminaičių žinioje.  

Buvo vedęs du kartus. Turėjo du sūnus.

Telšių miesto savivaldybės Taryba. Pirmas iš kairės – Telšių burmis-
tras, „Kanklių“ draugijos įkūrėjas ir ilgametis pirmininkas F. Milevi-
čius.  1931 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

Lietuvos verslininkų kongreso, kuriame dalyvavo telšiškiai  F. Mi-
levičius ir K. Augūnas, dalyviai. Kaunas, 1935 m. Fotografas neži-
nomas. ŽAM

F. Milevičius (kairėje) senatvėje su savo mylimu augintiniu šuneliu 
ir bičiuliu. Fotografas nežinomas. LTMKM

F. Milevičius mirė 1965 m. kovo 3 d. Telšiuose, 
palaidotas Telšių kapinėse. 

F. Milevičiaus kapas Telšių kapinėse. D. Mukienės nuotrauka
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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
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1911 m. grupė Telšių šviesuolių, paraginti Telšių knygrišio, vals-
tybės tarnautojo, visuomenininko, siekdami sudaryti geresnes sąlygas 
miesto ir jo apylinkių gyventojams šviestis, skaityti lietuviškas kny-
gas, lenkų pavyzdžiu įkūrė „Skrajojantį knygynėlį“, kurio teikiamo-
mis paslaugomis gyventojai galėjo naudotis nemokamai. Tarp šio 
Turgaus aikštėje stovėjusiame Milevičiaus vardu vadintame kioskelyje 
visuomeniniais pagrindais veikusio knygynėlio įkūrėjų buvo gydytojas 

„Skrajojantis knygynėlis“, „KANKLIŲ“ 
draugijos knygynas, biblioteka, 
skaitykla TELŠIUOSE XX a. 2–4 deš.
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

F. Milevičius savo knygyne 1930 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

Šventė Telšių miesto centrinėje Didžiojoje (dabar Respublikos) gatvėje, prie F. Milevičiaus 
knygyno ir Parapijos salės pastato. 1937 m. rugsėjo 8 d. Priekyje tarp kitų šventės dalyvių sto-
vi Telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskis. Fotografas nežinomas. ŽAM

Liudas Vaineikis, Pranas Gird-
vainis, Zuzana Girdvainytė, Ona 
Eirošiūtė, Antanas Tamošauskis, 
Adomas Jonaitis, pats knygynė-
lio iniciatorius F. Milevičius ir 
keletas kitų krašto tautiniu, kul-
tūriniu atgimimu besirūpinančių 
telšiškių. Dalį spaudinių knygy-
nėliui už savo lėšas iš Vilniuje 
nuo 1906m. veikusio Marijos ir 
Jurgio Šlapelių knygyno nupir-
ko steigėjai, kitą dalį  padovano-
jo Antano Paduviečio parapijos 
klebonas kun. Povilas Korzonas, 
Telšių apskrities gydytojas Jo-
nas Mikulskis, visuomenininkai 
O.Eirošiūtė, Vladas Domeika, 
B. Godliauskienė, B. Stočkus, 
K. Krauz, F. Milevičius ir keletas 
kitų asmenų. Šias knygas įrišda-
vo, suplyšusias taisydavo, knygų 
apskaitą vesdavo, leidinius gy-
ventojams išduodavo, perskai-
tytas priimdavo F. Milevičius. 
„Skrajojantis knygynėlis“ veikė 
iki Pirmojo pasaulinio karo.

1918 m. įregistravus Telšių 
scenos ir dailės mėgėjų draugi-
ją „Kanklės“, F. Milevičius šios  
draugijos būstinėje iš išlikusių 
„Skrajojančio knygynėlio“ spau-
dinių, Telšių šviesuolių, taip pat 
ir savo paties didžiulio kiekio 
paaukotų knygų įkūrė „Kanklių“ 
draugijos knygyną, biblioteką. 
Iki 1921 m. Telšiuose pradėjusio 
veikti Kauno Centralinio Valsty-
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binio knygyno Telšių filialo tai buvo vienintelė vie-
šoji biblioteka mieste. Prie jos greitai pradėjo veikti 
ir skaitykla. Už draugijos patvirtintą nedidelį mo-
kestį gyventojai galėdavo pasiimti skaityti knygų 
į namus arba su juos dominančiu leidinių turiniu 
susipažinti skaitykloje. Čia buvo knygų ne tik lie-
tuvių, bet ir užsienio kalbomis, būta ir itin vertin-
gų, retai sutinkamų spaudinių.  Ilgą laiką prie bi-
bliotekos veikė ir skaitykla. Jai užprenumeruodavo 
tuo metu spausdintus lietuviškus laikraščius, net ir 
tokius, kuriuos leisdavo kairiųjų pažiūrų politinės 
partijos. XX a. 4 deš. pr. „Kanklių“ draugijos žinioje 
jau buvo apie 2 tūkst. knygų.

Gyventojus aptarnaudavo draugijos samdomas 
bibliotekininkas. Jam atlyginimą už darbą mokėdavo, 
patalpų nuomos, šildymo išlaidas padengdavo, reika-
lingą inventorių, naujas knygas nupirkdavo, prenume-
ruojamus leidinius užsakydavo „Kanklių“ draugija. 

Atvirukas „Telšiai. Vyskupo rūmai“. Fotografas nežinomas. Išleido 
F. Milevičiaus knygynas Telšiuose 1929–1930 m. Serija D 4533. 
Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai“: Mąsčio ežeras, evangelikų bažnyčia, degtinės 
monopolio sandėlis, Lietuvos banko pastatas.  XX a. I p. Fotografai 
ir leidėjas nežinomi. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai“: Telšių panorama, Kęstučio gatvė, geležinkelio 
stotis, katalikų kapinių koplytėlė. Išleido F. Milevičiaus knygynas 
Telšiuose 1929–1930 m. Serija F 1-4. 4546. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas. Telšiai. Telšių šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir kunigų 
seminarija. Išleido F. Milevičiaus knygynas Telšiuose 1929–1930 m. 
Serija C 4531. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai. Kunigų seminarija“. Išleido F. Milevičiaus knygynas 
Telšiuose 1929–1930 m. Serija B 4536. Telšių kunigų seminarija – 
pilki rūmai mėlynu stogu centre. Virš rūmų stogo – Telšių šv. Antano 
Paduviečio bažnyčios bokštas. Dešinėje pusėje – namas raudonu 
stogu (buvusios spaustuvės pastatas). Fotografas nežinomas. ŽAM

Kairėje priekyje – 
F. Milevičiaus na-
mas, kuriame vei-kė 
jo knygynas, ku-
rį laiką ir kavinė. 
Telšiai, Respubli-
kos (anksčiau Di-
džioji) g. 24. XX a. 3–4 
deš. Fotogra-
fas nežinomas. 
ŽAM
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Telšiai. Dabartinis Respublikos gatvės vaizdas toje vietoje, kur anksčiau stovėjo F. Milevičiaus namas. 2022 m. Fotografė D. Mukienė

Režisieriai*
Povilas Vaseris
Matas Juozapas Veitas
Viktoras Kryževičius
Feliksas Milevičius
Bronislovas Untulis
Bronislovas Martinaitis
Aleksandras Petkevičius
Vladas Drąsutavičius
Vladas Fedotas Sipaitis-
Sipavičius
P. Vaitkūnas
Stasys Poškus
Latvis mokytojas Jakovbas

Telšių scenos ir dailės 
mėgėjų draugijos „Kanklės“ 
režisieriai, aktoriai, choro 
vadovai

 

Aktoriai
A
Abramavičiūtė-Tallat-Kelp-

šienė, Aleksiejevas, Astrauskaitė, 
A. Astrauskis, K. Augūnas. 

B
V. Baguckaitė, A. Baltrimas, 

V. Baltrimas, S. Baltrymas, J. Ba-
rauskaitė, Bronė Barcevičienė, 
J. Bartkus, M. Bartkus, K. Bele-
knevičius, Z. Beniušaitė, Vladas 
Berenis, K, Beresnevičius, Biela-
kytė, Bielskytė, Budrius, Z.Bur-

bulienė, Burneikis, J. Butkus 
(Butkų Juzė).  

C
Ceprackis, Charlampavičie-

nė, B. Choromanskis 

D
Dambrauskis, P. Daugelai-

tė, Vlada Didžiulytė, P. Dočkus, 
Domantaitė, Vaclovas Drąsutavi-
čius, Pranas Duoplys.

E
B. Eidimtaitė, St. Eidimtas, 

E. Eirošiūtė, Ona Eirošiūtė-Al-
gminavičienė, A. Eirošius, M.Ei-
rošius. 

F
E. Fielisnkis, Elena Folinai-

tė-Milevičienė, Vlada Folinaitė, 
M. Freimanas, Vladimiras Etelis. 

* Šioje publikacijoje viešinamos tos režisierių, aktorių, chorų vadovų pavardės, kurias pavyko identifikuoti pagal spaudos publikacijas ir 
išlikusią archyvinę medžiagą, saugomą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje bei  Žemaičių muziejuje „Alka“. 



Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 6

17

                  K U L T Ū R O S  I S T O R I J A

G
A. Gaidamavičiūtė, Gai-

žauskaitė, B. Gedvilas, Mečislo-
vas Gedvilas, Zuzana Girdvainy-
tė, E. Goiževskaitė.

J
V. Jačionis, Jančiauskas,              

I. Jasmontaitė, A. Jomantaitė, 
S.Jomantaitė, A. Jonaitis, J. Jo-
naitis, O. Jonaitytė, Florijonas 
Jonika, Jonušaitė, Juonienė,  Juš-
kevičiūtė. 

K
Kačinskas, Jurgis Kalvai-

tis, Karvelis, A. Kavaliauskas, 
J. Kedys, Kerys / Keris, Knare-
vičius, Ed. Kondratas, Pranas 
Kondrotas, Edmundas Kondro-
tas, S.Kondrotas, S. Kontrimas, 
Antanas Koscevičius, B. Korza, 
K.Krauza, S. Krauza, P. Krip-
kauskis, Viktoras Kryževičius, 
J.Kurlianskas.

L
Leilionas, V. Lenkauskaitė, 

S.Lenkauskas, Marija Liaubo-
naitė, A. Liekis, J. Lietuvninkas, 
P.Lukoševičius.

M
B. Mačerauskas, Z. Mala-

kauskaitė, Maleškaitė, J. Marčius, 
V. Marijošius, B. Martynaitis, 
G.Matutis, V. Mėmanytė,  Mi-
kalauskaitė, B. Milaševičienė, Br.
Mileškaitė, Vladas Milaševičius, 
Feliksas Milevičius, Miniotas. 

N
J. Narkaitė, Naujikas, Anta-

nina Nekrašaitė / Nekrošaitė, 
V. Nėmanytė, V. Nevrdauskaitė, 
Niuniava, V. Norvydas, Vladas 
Norvigas.

O
Opulskis, M. Ostrauskis.

P
Pagijaitė, Pasinskis, Peilaitė, 

Aleksandras Petkevičius, P. Petraus-
kas, Petreikis, Petrovaitė, Petro-
vienė, Petrulevičiūtė, D. Platakis, 
Stasys Poškus, Onutė Puškoriūtė.

R
Radišauskas, Jonas Raupis, 

A. Reimontaitė, E. Reimontaitė, 
Reimontas, Rubaževičienė. 

S
V. Sasnauskaitė, J. Sasnauskai-

tė, Jonas Sasnauskas, Saulytis, 
Vladas Fedotas Sipaitis-Sipavi-
čius, V. Skačkauskas, Veronika 
Skačkauskienė, A. Šluotas, A.Sta-
nišauskis, Stočkus, J. Stonytė-At-
kočiūnienė, A. Stonkus, J. Stupe-
lis,  St. Stupelaitė, Sūdžius.

Š
Šapas, Šaulienė, A. Šerėnas, 

B. Šimkevičius, P. Šimkus, Šluo-
ta, A. Špokas, St. Šulcas, E. Šul-
cienė, J. Šutkevičaitė, Švėgžda. 

T
Jurgis Talmontas, Tama-

šauskaitė, Tarvydas, A. Tylenis.

U
Z. Urbonavičiūtė, Urnevi-

čius, Matas Juozapas Untulis.

V
Stasys Vaicekauskas, A. Vai-

čiūnas, P. Vaitkūnas, Vaitukaity-
tė, Valančiauskis, Ona Valickaitė, 
V. Valickaitė, S. Valončevskis, 
Povilas Vaseris, A. Vaseris, E. Vei-
taitė, Matas (Mateušas) Juozapas 
Veitas, Z.Venckaitė.

Z
A. Zaleckas, P. Zubavičiūtė .

Ž
A. Žentelis, Žilevičius, St. Ži-

linskis, E. Žilytė, F. Žilytė, O.Ži-
lytė, H. Žukaitė.

Choro vadovai

Vladas Baltrimas
Juozapas Končius
Antanas Marijošius
Napoleonas Murelis
Kazys Petrauskas

Skveras Telšių Kalno gatvėje. XX a. pradžioje šioje vietoje stovėjusiame Mikalauskų name 
patalpas savo būstinei, renginių salei nuomodavo „Kanklių“ draugija
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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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(Nukelta į 20 p.)

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
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1916 m. gegužės 30 d. F. Milevičiaus savo bičiu-
liams ir bendražygiams pasiūlytas mieste įkurti mė-
gėjų dramos ratelis buvo pavadintas Telšių scenos ir 
dailės mėgėjų draugija „Kanklės“. Tai susiję su šios 
draugijos ištakomis – jau minėtų viešų lietuviškų 
vakarų metu nuo 1907 m. pradėtais rodyti telšiškių 
pastatytais lietuviškais spektakliais. 

Nuo pat „Kanklių“ draugijos veiklos pradžios 
Vaidybos (Dramos) sekcija joje buvo svarbiausia. Ji 
tęsė nuo 1890 m. Telšiuose vykusių  lietuviškų va-
karų organizavimo tradicijas. Į tokiuose vakaruose 
rodytus draugijos pastatytus spektaklius suplūsdavo 
būriai žiūrovų. Jų metu draugija surinkdavo daugiau-
siai lėšų. Sekcija vienydavo po kelias dešimtis narių. 
Einant metams į kolektyvą įsiliedavo nauji, dažnai 
jau ir ne pirmą kartą scenoje vaidinantys žmonės. 
Didžiąją jų dalį sudarė Telšių miesto inteligentai– 
mokytojai, muzikai, gydytojai, verslininkai ir kt. 
Spektaklius režisuodavo anksčiau teatro studijas lan-
kę, kitur jau vaidmenis kūrę ar savarankiškai scenos 
meno iš kitų pramokę Telšiuose gyveno teatro my-
lėtojai. Nuo 1907 iki 1935 m. juos čia statė Povilas 
Vaseris, Matas Juozapas Veitas, Viktoras Kryževičius, 
Feliksas Milevičius, Bronislovas Untulis, Bronislovas 
Martinaitis, Vladas Drąsutavičius, Aleksandras Petke-
vičius, Vladas Fedotas Sipaitis-Sipavičius, Stasys Poš-
kus, P. Vaitkūnas, latvių kilmės mokytojas Jakovbas. 

„Kanklės“ kasmet žiūrovus pakviesdavo į 
2–3 spektaklių premjeras. Dažniausiai būdavo 
vaidinama Telšiuose, būta teatro trupės gastro-
lių ir Sedoje, Plungėje, kitose didesnėse krašto 
gyvenvietėse. Iš viso 1916–1934 m. „Kanklių“ 
aktoriai vaidino apie 400 kartų. Tie vaidinimai 
ano meto spaudoje buvo vadinami pastatymais.

TELŠIŲ scenos ir 
dailės mėgėjų draugijos 
„KANKLĖS“ Vaidybos
(Dramos) sekcija
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

„Kanklių“ draugijos pastatyto S. Čiurlionienės-Kymantaitės 
spektaklio „Aušros sūnūs“ programa. LTMKM

Grupė „Kanklių“ draugijos Vaidybos sekcijos narių 1927 m. per ak-
torių Skačkauskų išleistuves. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): Jonas
Sasnauskas, Marija Liaubonaitė, Veronika Skačkauskienė, V. Skač-
kauskas, E. Šulcienė, Jonika. Antroje eilėje stovi: S. Žilinskas, D. Pla-
takis, Urnevičius, J. Stonytė-Atkočiūnienė, T. Chomskis, Feliksas Mi-
levičius, Mykolas Barktus. Fotografas Chaimas Kaplanskis.  ŽAM

Iš pradžių Telšiuose Vaidybos sekcijos statomų 
spektaklių repeticijos vykdavo buvusioje miesto 
pradžios mokykloje, Kalno gatvėje stovėjusiame 
Mikalauskų name, vėliau – ir kitose nuomojamose 
draugijos būstinės patalpose, kuriose kartais vykda-
vo ir spektakliai, draugijos nariams skirti renginiai. 
Kai 1912 m. mieste duris atvėrė „Džiugo“ salė, ku-
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rioje dabar veikia Vilniaus dailės akademijos Dailės galerija, spektakliai, 
daugelis kitų „Kanklių“ renginių dažniausiai vykdavo ten, nors patalpų 
nuoma čia buvo ir labai brangi. Tai esamų poreikių netenkino, todėl 
1921 m. draugija iškėlė idėją mieste pastatyti Telšių teatro rūmus. Tuo 
tikslu buvo sudarytas Žemaitės teatro rūmų Telšiuose statymo komi-
tetas, pradėtos rinkti lėšos rūmų statybai, miesto valdžios paprašyta 
skirti sklypą (rūmai turėjo iškilti toje vietoje, kur dabar stovi Telšių 
vyskupijos kurija). Nuvertėjus pinigams, visas komiteto darbas nuėjo 
perniek – iš žmonių paaukotų pinigų liko vos 500 litų. Tada komitetas 
priėmė nutarimą savo veiklą nutraukti, o surinktus pinigus perduoti 
„Kanklių“ draugijai. Ši  iš jų ir savo uždirbtų bei jai paaukotų pinigų 

„Kanklių“ draugijos pastatytų spektaklių 
programos. LTMKM

Scena iš 1932 m. Telšiuose pastatyto spektaklio. Fotografas nežinomas. ŽAM

įsigydavo dekoracijas, sceninius 
rūbus, nuomodavo patalpas, ap-
mokėdavo spektaklių programų, 
reklaminių plakatų spausdinimo 
ir kitas su Vaidybos sekcijos veikla 
susijusias išlaidas. 

Iš pradžių visa lietuviškų va-
karų, spektaklių reklaminė me-
džiaga (plakatai, afišos, progra-
mėlės) būdavo gaminamos savo 
pačių jėgomis. Tuo laikotarpiu 
jas dažnai piešdavo draugijos na-
rės Zuzana Girdvainytė ir Ona 
Eirošiūtė. Vėlesniais metais pla-
katai ir programėlės dažniausiai 
būdavo spausdinamos Telšiuose 
veikusioje A. Slonimskio spaus-
tuvėje. Bilietus į spektaklius iš 
anksto platindavo F. Milevičiaus 
ir Šv. Kazimiero draugijos knygy-
nai. Bilietus, pakvietimus į spek-
taklius būdavo galima įsigyti ir 
atėjus į spektaklį.

Tarp žymiausių to laikotar-
pio Telšių aktorių buvo Vladas 
Baltrimas, Mykolas Bartkus, 
Ona Eirošiūtė, Zuzana Gird-
vainytė, Antanas Koscevičius, 
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Marija Liaubonaitė, Bronislovas 
Mačerauskas, Feliksas Milevi-
čius, Stasys Poškus ir būrys kitų 
scenos mėgėjų.

Didelio populiarumo sulau-
kė „Kanklių“ draugijos pastaty-
ti spektakliai „Alkani žmonės“, 
„Amerika pirtyje“, „Aušros sū-
nūs“, „Buridano asilas“, „Daina 
be galo“, „Damos ir husarai“, 
„Debiutantė“, „Dėdė atvažiavo“, 
Dumblynė“, „Hanelė“, „Jauni-
kis“, „Jubiliejus“, „Gaila ūsų“, „Iš 
tamsos į šviesą“, „Kerštas“, „Klas-
ta ir meilė“, „Kuprotas oželis“, 
„Lietuva“, „Lietuvaitė“, „Meška“, 
„Moterų žinovas“, „Mūsų gera-

Grupė „Kanklių“ draugijos aktorių po spektaklio apie 1925–1935-uosius metus. Ketvirtas iš 
kairės sėdi F. Milevičius. Fotografas nežinomas.  ŽAM

Telšių miesto saviveiklininkai po naujai pastatyto spektaklio – V. Mykolaičio-Putino 
„Valdovas“. Apie 1935–1936-ieji metai. Fotografas nežinomas. ŽAM

Nuotraukose viršuje (iš kairės): aktorius 
Jonika Telšiuose pastatytoje F. Šilerio 
dramoje „Klasta ir meilė“. 1923 m. Chaimo 
Kaplanskio nuotrauka. ŽAM; 1922–1923m. 
Telšių „Kanklių“ draugijos Vaidybos 
sekcijos spektaklių režisierius, scenografas 
Vladas Fedotas Sipaitis-Sipavičius (1904–
1992). 1924 m. Fotografas nežinomas. 
Nuotrauka iš Remigijaus Vilkaičio knygos 
„Vladas Sipaitis. Dienoraščiai, prisiminimai, 
laiškai“ (Vilnius, 2021 m., p. 111); aktorius 
Antanas Koscevičius, buvęs „Kanklių“ 
draugijos Vaidybos sekcijos narys, vėliau 
vaidinęs Žemaičių teatre. Fotografas 
nežinomas. Liudos Lėverienės nuosavybė
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sis“, „Nežinomoji“, „Nugalėtojai“, „Patriotai“, „Pinigėliai“, „Ponas ir 
mužikai“, „Ponia Barbė“, „Potašas ir Parlamutras“, „Ponių vakaras“, 
„Rūtų vainikas“, „Sudrumsta ramybė“, „Tėtė pakliuvo“, „Tuščios pa-
stangos“, „Valdovo sūnus“, „Valkata“, „Važiuojam“ ir nemažai kitų.

Daugelis jų žiūrovų pageidavimu buvo vaidinama po keletą kar-
tų, atnaujinus juos, vėl ir vėl sugrįždavo į sceną. Dažniausiai tai būdavo 
lengvo turinio, žiūrovams gerai suprantami spektakliai, kuriuose buvo 
keliami anuo metu krašto žmonėms aktualūs klausimai, vaizduojamas 
realus gyvenimas. Ypač populiarios buvo komedijos. Aktoriai lietuviškų 
vakarų metu skaitydavo ir eilėraščius, monologus. Ypač daug aplodis-
mentų sulaukdavo Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės žemaitiškai para-
šyti pasakojimai.

Grupė Telšių aktoriai apie 1935–1936-uosius metus. Fotografas nežinomas. ŽAM

Iš kairės: T. Chomskis Telšiuose pastatytoje F. Šilerio dramoje „Klasta ir meilė“. 1923 m. 
Chaimo Kaplanskio nuotrauka. ŽAM;  Veronika Skačkauskienė ir T. Chomskis Telšiuose 
pastatytoje F. Šilerio dramoje „Klasta ir meilė“. 1923 m. Chaimo Kaplanskio nuotrauka. ŽAM

Telšių „Kanklių“ draugijos pastatytų spek-
taklių reklaminiai plakatai (afišos). LTMKM 
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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. 


