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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


