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Lietuvių tautinis išsivaduojamasis judėjimas 

ir „Lietuviški vakarai“ 

 

I. Įvadas 

Lietuviškais vakarais vadiname trisdešimties metų (1885-1917) masinį lietuvių 

scenos mėgėjų sąjūdį, apėmusių Lietuvą nuo tolimiausių užkampių ligi stambesniųjų centrų, 

plitusį Rusijos ir kitų šalių miestuose, kur gyveno lietuvių. Tai buvo svarbus lietuvių kultūros 

istorijos etapas, dėl specifinių sąlygų įgavęs savitų bruožų. Lietuviškų vakarų plitimas 

glaudžiai susijęs su lietuvių liaudies nacionalinio judėjimo kilimu. Tie vakarai atliko svarbų 

vaidmenį lietuvių tautos kultūrinėje bei politinėje kovoje, jie buvo viena iš tos kovos 

priemonių bei ginklų. Spaudos draudimo metais pradėję reikštis tautinio judėjimo dalyvių 

slaptais susiėjimais, kuriuose vyko skaitymai, deklamacijos, buvo dainuojama ir šokama, 

prieš Pirmąjį pasaulinį karą lietuviškieji vakarai išaugo į platų kultūrinį, visuomeninį bei 

politinį judėjimą. Skiriami du Lietuviškų vakarų raidos etapai: iki 1904 m., kai rengti slaptieji 

vakarai, ir po 1904 m., kai panaikinus spaudos draudimą kultūros draugijos pradėjo rengti 

viešuosius vakarus. 

1863-iųjų sukilimas 

         XIX a. antrojoje pusėje Lietuva kentė ypač sunkią carinę priespaudą.. Tai buvo caro 

valdžios kerštas kraštui už pasipriešinimą 1863-iais, kuomet lenkų ir lietuvių tautos vieningai 

sukilo prieš Rusijos valdžią. Visuotiniame sukilime dalyvavo ir valstiečiai, ir miestiečiai, ir 

dvarinkija. Sukilėliai siekė atkurti Lenkijos ir Lietuvos valstybę, panaikinti baudžiavą. Karo 

veiksmai Lietuvoje prasidėjo 1863 m. vasario 2 d. prie Čystos Būdos kaimo dabartiniame 

Marijampolės rajone, kai dalgiais ginkluoti valstiečiai susirėmė su Rusijos husarais. Pavieniai 

sukilėlių būriai jungėsi į bendrą sukilėlių kariuomenę. Apie 2500 sukilėlių subūręs Zigmantas 

Sierakauskas 1863 m. balandžio 7 d. buvo paskelbtas vyriausiuoju Lietuvos sukilėlių vadu. 

Trumpam kraštas atsidūrė sukilėlių rankose. Itin sėkmingai kovėsi Antano Mackevičiaus, 

Konstantino Kalinausko vadovaujami valstiečių būriai.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/1904
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 Olšankos mūšis Augustavo gubernijoje. Sukilėliai apšaudo carinę 

kariuomenę (dailininkas V. Kosakas, pagal 1866 m. piešinį). 

           Malšinti didėjantį sukilimą Caras Aleksandras II pakvietė tuomet jau kelerius metus 

pensijoje buvusį Michailą Muravjovą - Rusijos valstybės veikėją, užkietėjusį slavofilą ir 

baudžiavos panaikinimo priešininką, malšinusį 1830-31 m. sukilimą Lietuvoje ir Baltarusijoje. 

Caras paskyrė jam Vilniaus generalgubernatoriaus ir vyriausiojo Šiaurės vakarų krašto viršininko 

su ypatingais įgaliojimais pareigas. Ypatingi įgaliojimai reiškė, kad daugelyje sričių M. 

Muravjovas galėjo veikti savo nuožiūra, nepaisydamas Rusijos įstatymų. Jis taip pat gavo teisę 

kreiptis tiesiogiai į carą ir siūlyti, kaip pakeisti valdymo sistemą, kad kraštas būtų galutinai 

„nuramintas“.  

           M. Muravjovas elgėsi nepaprastai žiauriai, ėmėsi neįprastų XIX amžiui baudžiamųjų 

priemonių. Dar pakeliui į Vilnių M. Muravjovas patvirtino kelis karo lauko teismo 

nuosprendžius sukilėliams, pakeisdamas mirties bausmę sušaudant viešu pakorimu. Už skyrimą 

mirties bausmių pakariant netrukus ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos visuomenė praminė 

Muravjovą „Koriku“. Atvykęs į Vilnių 1863 m. gegužės 26 d su 140 000 rusijos kareivių, 

generalgubernatorius ėmėsi uoliai slopinti sukilimą. Mirtimi, katorga ar tremtimi buvo nubausta 

daugiau nei 20 000 žmonių. Muravjovo nurodymu mirties bausme viešai pakariant 1863 m. liepa 

buvo nužudytas sukilimo vadai Zigmuntas Sierakauskas, 1863 m.gruodžio 28 d. Antanas 

Mackevičius, 1864 m. kovo 22 d. - Konstantinas Kalinauskas. Likę be vado nedideli sukilėlių 

būriai dar kovojo iki 1864 m. rugsėjo, tačiau nelygią kovą pralaimėjo. 

 Vilniaus generalgubernatorius, 1863 m. sukilimo malšintojas ir 

atviros rusifikacijos iniciatorius Michailas Muravjovas (centre) su valdininkais (nežinomas fotografas, 

1863–1865). 

 

         Numalšinęs sukilimą M. Muravjovas nenurimo. Jis skaudžiai keršijo nepapklusniai tautai 
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siekdamas ją parklupdyti. Generalgubernatorius Lietuvai įvedė daugybę suvaržymų, apribojimų, 

įvairių diskriminacinių nuostatų, kurios vedė prie Lietuvos valstybės sunaikinimo: Buvo 

patvirtinta „rusiškų pradų atkūrimo” programa skelbusi, kad Šiaurės vakarų kraštas – senosios 

rusų žemės; skiriant valdininkus pirmenybė teikiama rusams stačiatikiams, lietuviams uždrausta 

užimti bet kokią valstybinę tarnybą; didinama rusų žemėvalda, keliami rusų kolonistai; apribota 

katalikų bažnyčios veikla, sudaromos sąlygos plėstis stačiatikybei; uždrausta draugijų veikla; 

represijomis slopinamas tautinis judėjimas, uždaromos lietuviškos ir steigiamos rusiškos 

mokyklos; iš mokyklų, įstaigų pašalinta lietuvių kalba. SVARBIAUSIA BUVO  UŽDRAUSTA 

LIETUVIŠKA SPAUDA lotyniškoji abėcėlė pakeista rusiška. . 

 

 

 Carinės Rusijos valdžia visaip stengėsi priversti lietuvius 

rašyti rusiška kirilica. Tam buvo skirtas ir šis 1871 m. Varšuvoje išleistas rašysenos kirilica pavyzdys. 

                                                                 

 

 

 

 

Kalbėti lietuviškai draudžiantis ženklas 

            Lietuviškos spaudos ir lietuviškos mokyklos uždraudimas buvo tęsinys III 

Lietuvos ir Lenkijos padalijimo. Tai buvo tąsa Vienos kongreso, įvykusio 1815 m., nutarimų, 

kuriais buvo įteisintas Rytų Europos tautų nelygiateisiškumas. Vienoms iš jų buvo leista 

viešpatauti, kitoms – būti viešpataujančiųjų pavaldiniais. Rusijos imperija tuomet tapo Europos 
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žandaru. 

             XIX a. einant į pabaigą, kai visoje vakarų europoje bręsta nacionalizmas ir tautinio 

indentiteto aukštinimas – Lietuvai iškylo išnykimo grėsmė. „Tautų istorijoje maža tėra buvę 

liūdnesnių valandų už tąjį vaizdą, kurį buvo sudariusi mūsų tauta prieš tautinį savo atgimimą. Vos 

tepakeldama ant savo susilpusių pečių sunkų istorinės praeities likimą ji buvo jau bemerdinti 

visais atžvilgiais, jos tautinė individualybė, sudarkyta ir suskaldyta svetimos įtakos ir prievartos, 

negalėjo pasigirti nei susipratimu, nei nepriklausomumu, nei kultūringumu, nei galingumu“ – taip 

tuometinę Lietuvos situaciją savo raštuose apibūdino žymus lietuvių filosofas, pedagogas Stasys 

Šalkauskis. 

 

 

 

                                              
  

Maldaknygė "Auksa altorius”                                    Knyga, išleista rusiškais rašmenimis (graždanka) – 

                                                                                          „Evangelija ant nedelios dienu. Vilnius, 1865“. 

 

 

 

Spaudos draudimas 

 
Carinė vyriausybė, uždrausdama lietuviškas mokyklas ir lietuvišką spaudą, bandė 

pasielgti su Lietuvos žmonėmis kaip su laukiniais, kuriems galima ką nori duoti, ką nori atimti. 

Tačiau lietuvių tauta jau 320 metų savo atmintyje ir širdyje nešiojosi Mažvydo “Katekizmą”, 

skaitė Lauryno Ivinskio kalendorius, “Aukso altorių”, “Šaltinį” ir kitas kaimo mentalitetui 

reprezentuojančias knygeles, o palei Anykščius pradėjo dainuoti “Anykščių šilelį”. To, kas jau 

buvo tautos genuose, caro įsakai ir jų vykdytojai negalėjo sunaikinti. 

Spaudos draudimas pasikėsino į Lietuvos valstybingumo pamatus, smarkiai pristabdė 

kultūros raidą, tačiau skatino anticarines nuotaikas ir lietuvių tautinį sąjūdį. Kova už lietuvių 

kalbos teises įstaigose, mokyklose, spaudoje, priešcarinę patvaldystę, dvarininkiją bei su ja 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_tautinis_s%C4%85j%C5%ABdis
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einančia dvasininkiją, pastangos nusimesti visuomeninius, ekonominius, kultūrinius varžtus tapo 

lietuvių visuotiniu, nacionaliniu reikalu. 

Iš Vilniaus išguita lietuvių spauda tuomet buvo pradėta leisti Mažojoje Lietuvoje: Ragainėje, 

Tilžėje, Klaipėdoje, Martyno Jankaus sodyboje Bitėnuose. XIX a. aštuntajame bei devintajame 

dešimtmečiuose užsienyje pradėta leisti periodinė spauda: „Aušra“, „Varpas“, „Lietuviškasis 

balsas“, „Gazieta lietuviška“, „Šviesa“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Tėvynės sargas“, 

„Vienybė lietuvninkų“ ir kiti 

Ją platino knygnešiai, buvo steigiamos slaptos spaudos platinimo draugijos. Knygų, 

knygelių ir periodinių leidinių spausdinimas Mažojoje Lietuvoje, jų nelegalus gabenimas į 

Lietuvą ir išplatinimas – buvo ryžtingiausia kova. Knygnešys tapo kovos dėl lietuviškos spaudos 

simboliu. Manoma, kad per 40 spaudos draudimo metų į frontą kovoti dėl lietuviškos spaudos 

išėjo apie 2000 knygnešių. Jie ir atlaikė carinės žandarmerijos, policijos, pasienio kariuomenės 

puolimą prieš lietuvišką knygą ir žodį 

Kaimuose buvo kuriamos nelegalios mokyklos, kuriose mokyta lietuvių kalba. Mokyklos 

veikdavo 3-8 metų mėnesius, mokydavosi 5-15 (kartais iki 50) mokinių. Buvo mokoma iš 

įvairios religinės ir pasaulietinės literatūros, pirmiausiai mokyta skaityti ir rašyti lietuvių kalba, 

skaičiuoti, bažnytinių giesmių ir maldų. Didžioji dalis mokyklų buvo kilnojamos. Dauguma 

slaptųjų lietuviškų mokyklų mokytojų - daraktorių –-palaikė ryšius su knygnešiais ar patys jais 

buvo. Slaptosios mokyklos labai kėlė liaudies raštingumą – nors valstybines mokyklas lankė tik 

6,1 % vaikų, 1897 m. Kauno gubernijoje daugiau nei pusė gyventojų buvo raštingi.   

  

Lietuviškųjų vakarų pradžia 

 

Garbingą vietą kovoje už lietuvių tautos ir kalbos išlikimą užima lietuviški vakarai - masinis 

lietuvių scenos mėgėjų sąjūdis, apėmęs Lietuvą nuo tolimiausių užkampių ligi stambesnių 

centrų, išplitęs Rusijos ir kitų šalių miestuose, kur gyveno lietuvių. Lietuviškų vakarų judėjimas 

prasidėjo už Lietuvos ribų, lietuvių išeivių kolonijose. 

Manoma, kad nuo XIX a. vid. iki XX a. pradžios emigravo daugiau kaip 500 000 tūkstančių 

Lietuvos gyventojų. Žmonės bėgo nuo skurdo ir bado, didelė dalis emigravo ne savo noru, o 

buvo ištremti, ar pabėgę nuo caro valdžios persekiojimų. Emigraciją padidino ir po 1863 m. 

sukilimo baudžiavos panaikinimas, valstiečiai galėjo laisviau keisti gyvenamą vietą. Ir taip 

negausi tauta išsibarstė po visą pasaulį. Tėvynę paliko labai daug išsilavinusių lietuvių, nes 

spaudos draudimo metu Lietuvoje laisvai dirbti galėjo tik daktarai ir kunigai, todėl kitų 

specialybių atstovai – mokytojai, teisininkai, inžinieriai ir kt. – buvo priversti ieškotis darbo už 

Lietuvos sienų.  

Didžiausios lietuvių kolonijos įsikūrė Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Rytų 

Prūsijoje, Peterburge, Rygoje ir kt. Atitrūkus nuo tėvynės, lietuviams grėsė nutautėjimas; 

dauguma neatradę laimės svetur, skurdo materialiai ir dvasiškai. Sekdami kitų tautų pavyzdžiu, 

šviesesni lietuvių išeiviai pradėjo steigti įvairias – šelpimosi, švietimo, kultūrines –draugijas. 

Tokių būdu, kolonijose susiformavo kultūros centrai, kurie rūpinosi lietuvių išeivių 

visuomeniniu, kultūriniu bei organizaciniu gyvenimu.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ra_%28laikra%C5%A1tis%29
http://lt.wikipedia.org/wiki/Varpas_%28laikra%C5%A1tis%29
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%A1kasis_balsas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%A1kasis_balsas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gazieta_lietuvi%C5%A1ka
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0viesa_%28laikra%C5%A1tis%29&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_ir_Lietuvos_ap%C5%BEvalga
http://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vyn%C4%97s_sargas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vienyb%C4%97_lietuvnink%C5%B3
http://lt.wikipedia.org/wiki/Knygne%C5%A1ys
http://lt.wikipedia.org/wiki/Knygne%C5%A1ys
http://lt.wikipedia.org/wiki/1897
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Bendra kultūrinė ir visuomeninė veikla vienijo žmones, skatino kalbėti lietuviškai, puoselėti 

lietuviškas tradicijas. Tai stiprino išeivių dvasią ir padėjo išgyventi svetimoje aplinkoje. Būdami 

kartu lietuviai turėjo galimybę pažinti vieni kitus ir kurti lietuviškas šeimas, išlaikyti tautinį 

tapatumą.  

Tokių draugijų buvo ganėtinai daug, iš žymesnių paminėtinos : JAV-„Milda“, Lietuviška 

teatrališka draugystė, Lietuvių mokslo draugystė, Peterburge - Petrapilio labdaringoji lietuvių ir 

žemaičių draugystė “Labdariai”, Lietuvių savitarpinės pagalbos draugija “Savitarpiečiai”,  ir kt. 

Rygoje – “Rygos lietuvių pašalpos draugija”, “Žvaigždė”, “Viltis”, “Kanklės”, “Žaislas” ir kt. 

Draugijų veikloje dalyvavo šviesiausi lietuvių kultūros bei visuomenės atstovai, savo šalies 

patriotai, kuriems buvo neįmanoma tokia veikla užsiimti tėvynėje”: dailininkai Adomas Varnas, 

kalbininkas Kazimieras Būga, Jonas Basanavičius, muzikai: Juozas Zauka, Stasys Šimkus, 

Juozas Tallat-Kelpša, Česlovas Sasnauskas, Mikas Petrauskas, Mikalojus Konstantinas 

Čiurlionis, Aleksandras Kačanauskas; rašytojai Petras Pundzevičius Petliukas, Pranas Mašiotas, 

aktoriai Konstantinas Glinskis, Vladas Skardinskas, visuomenės veikėjai Antanas Jasūdis, Jurgis 

Linartas, Jonas Šliūpas ir kt. 

                                      

ANTANAS JASŪDIS                                                  . 

Lietuvių teatro Petrograde organizatorius,                 

aktorius, švietėjas, 1915 m.  

 

Veiklos pradžioje pagrindinis draugijų tikslas buvo labdaringą ir švietėjišką veikla. Draugijos 

remdavo skurstančias šeimas, suteikdavo beprocentines paskolas, padėdavo ieškotis darbo, 

gabesniems išeivių vaikams siekti mokslų ir t.t. 
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 Draugijų veiklai reikėjo lėšų. Draugijos turėjo išsilaikyti pačios, draugijos nariai mokėjo 

nario mokestį. Kad surinktų daugiau pinigų, buvo platinami bilietai į įvairius draugijų 

organizuojamus renginius, paskaitas, o XIX a. 9 dešimtmetyje buvo pradėti rengti lietuviški 

vakarai. Šita nauja teatrinės veiklos forma užgimė Amerikoje. 

1889 m.gruodžio 31 d. Plimute (JAV) A. Burbos įniciatyva buvo suorganizuotas lietuviškas 

vakaras, kuriame suvaidintas pirmasis originalus lietuviškas veikalas – A.Turskio „Be sumnenės, 

arba kaip ant svieto einas“. Tai buvo pirmas originalus dramos kūrinėlis lietuviams apie 

lietuvius. Pjesė pasakojo apie lietuvių išeivių gyvenimą – aktualų ir visiems gerai suprantamą bei 

artimą. Menine prasme pjesė buvo menkavertė, bet pasižiūrėti lietuviško spektaklio susirinko 

apie 400 žmonių.  

Garsas apie pirmąjį lietuvių vakarą, plačiai nuskambėjo po Amerikos lietuvių kolonijas. Tai 

buvo lyg ženklas, atradimas, kad teatrinė veikla yra labai veiksminga organizavimosi, švietimo 

bei tautinės propogandos forma, kuri prieinama ir suprantama labiausiai nuskriaustiems lietuvių 

sluoksniams kurių nepasiekia spauda, draugijos. Tokie kultūrine ir socialine prasme labiausiai 

nukentėję buvo ne tik didesnioji lietuvių emigrantų dalis, bet ir tėvynėje likę, caro valdžios 

prispausti Lietuvos žmonės.  

Pirmojo lietuviško vakaro sėkmė, paskatino tokiai veiklai ir kitas lietuviškas draugijas.  

Lietuviški vakarai greit išpopuliarėjo. Draugijos pradėjo rinkti chorus, vaidintojų būrelius. 

Susiformavo Lietuviško vakaro programa: svarbiausioji vakaro dalis buvo artistų mėgėjų 

vaidinimas. Koncertinėje dalyje buvo atliekamos lietuviškos dainos, deklamuojamos eilės. 
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Kadangi lietuviškus vakarus įprastai rengdavo jauni žmonės, tai pasibaigus programai būdavo 

rengiami šokiai, organizuojamos loterijos, veikdavo bufetas.  

 

 

Pvz. “Birutės draugija” 

 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fonduose yra saugomos Tilžės pirmosios tautinės 

Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos “Birutė” ir „Tilžės giedotojų draugijos“ lietuviškų vakarų 

programos. Išlikusi ir 1895 vasario 17 d. programa išleista „Birutės“ draugijos veiklos 

dešimtmečiui. Ta proga “Birutė” Tilžėje surengė šventę, kurios metu įvyko pirmasis lietuviškų 

dainų koncertas ir suvaidintas pirmasis lietuvių spektaklis. Tilžės salėje susirinko apie 800 

klausytojų. Buvo suvaidinta Aleksandro Fromo–Gužučio drama “Išgriovimas Kauno pilies 1362 

metais”. Tauragės choras surengė pirmąjį Mažojoje Lietuvoje dainų koncertą. Vakare tuometinis 

draugijos pirmininkas Jurgis Lapinas pasakė susirinkusiems kalbą, ragindamas nesigėdinti savo 

lietuviškosios kilmės ir kalbos. 

Susidomėjimas vakaru buvo nepaprastas:jau prieš porą savaičių bilietai buvo išgrobstyti. 

Į “Birutės” valdybą ėmė plaukti prašymai netrukus suruošti kitą tokią”kilnią šventę”, kad vėl 

būtų progos susirinkti žmonėms iš visų kampelių ir “savo tautine dalia pasidalinti”. 
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Draugijos nariai pamatė, koks didžiulis tokių švenčių poveikis lietuviams” jeigu draugijų 

veikloje dalyvavo keliolika ar keliasdešimt susipratusių veikėjų, tai tokių švenčių metu 

lietuviškas žodis skambėjo tūkstančiui dalyvių. Joninių proga vėl buvo surengta šventė, scenoje 

atlikta ta pati programa. Tik žodį šventės dalyviams tarė Jurgis Zauerveinas – poetas, poliglotas, 

gerai mokėjęs 46 kalbas ir 20 kalbų galėjęs susikalbėti. Išmokęs lietuvių kalbą, jis pamėgo ne tik 

ją, bet ir pačią lietuvių tautą. Lietuvių reikalais J.Zauerveinas rūpinosi trisdešimt savo gyvenimo 

metų. 

Jurgis Zauerveinas MAŽOSIOS LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVNINKAI MES ESAM GIMĘ 

Lietuvninkai mes esam gimę,  

Lietuvninkai mes turim būt.  

Tą garbę gavome užgimę,  

Tą ir neturim leist pražūt. 
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Kad ir kelintas apsiėmė  

Nieku paversti mus visus,  

Lietuvninkų vaisinga žemė  

Tik vis gimdys lietuvninkus. 

Kad debesiai ir susitraukia  

Ir vėtros grumzdž mus išardyt,  

Kad ir kelintas pykdams šaukia  

Ir kalbą mūs nor išvaryt: 

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio,  

Lietuvninks nieko tikt n'atbos,  

Kaip eglė ten prie Šešupėlio,  

Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos. 

Drūtai laikyk, drūtai stovėkie,  

Lietuviškoji giminė!  

Drąsiai lietuviškai kalbėkie,  

Tegul supyksta nežinė! 

Tegul supyksta, kas nežino,  

Kalba senoji kaip miela,  

Kuria mus ,,tėve mūs" mokino  

Tėtužis miels ir motina. 

Vis ciesorių viernai mylėsim,  

Mylėsim ciesorystę vis,  

Tikt, kas širdyj yr, iškalbėsim  

Lietuviškomis lūpomis. 

Lietuvninkai mes esam gimę,  

Lietuvninkai mes norim būt;  

Tą garbę gavome užgimę,  

Tą ir nenorim leist pražūt.                      Pirmoji publikacija Mažosios Lietuvos laikraštyje, ėjusiame Tilžėje 

                                                             -                Lietuviška Ceitunga, 1879. 

 

  Lietuvninkai - tai lietuviai, gyvenę Mažojoje (arba Prūsų) Lietuvoje, kuri apėmė Įsručio, 

Labguvos, Ragainės, Tilžės (dabar Rusijos Karaliaučiaus krašte), o taip pat Klaipėdos apskritis
1
. Žodžiai 

lietuvninkas ir lietuvis ilgą laiką buvo sinonimai. 

 Draugijų veikla stipriai įtakojo Lietuvos kultūros raidą. Išeivijoje darbavosi daug lietuvių 

inteligentijos.. Kolonijose gyvenantys inteligentai aktyviai dalyvavo kultūrinių bei visuomeninių 

draugijų veikloje, o ir pačios draugijos išaugino nemažą būrį šviesuomenės, kultūrinio bei 

visuomeninio darbo specialist. Dalis šių žmonių, sugrįžę į Lietuvą po spaudos laisvės grąžinimo, 

padėjo tėvynei sparčiau atsigauti po beveik pusę amžiaus trūkusios degradacijos. 
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Lietuviškieji vakarai 

Užsienyje įsikūrusių draugijų veiklą atidžiai sekė ir Lietuvoje gyvenantys lietuviai. Jų 

rengiamus lietuviškuosius vakarus plačiai aprašydavo Lietuvoje slaptai leidžiami laikraščiai 

“Apžvalga”, “Varpas”, “Tėvynės sargas” ir kt. Tos žinios kėlė Lietuvoje gyvenusių ir priespaudą 

kentusių žmonių dvasią, telkė jų jėgas pasipriešinimui prieš caro savivalę.  

Lietuviškieji vakarai plito XIX amžiaus pabaigoje- XX amžiaus pradžioje sunkiomis carizmo 

priespaudos sąlygomis. Nors baudžiava ir buvo panaikinta, bet dvaras vis dar laikė savo 

priklausomybėje valstiečius. Valstiečiui beliko tik karčema. Sutartinė valdžios ponų ir kunigų 

politika buvo aiški: išlaikyti liaudį savo valdžioje. Lietuviškieji vakarai buvo žymus kultūrinis 

veiksnys, jie buvo skirti plačiausiems visuomenės sluoksniams, atitraukė liaudį nuo girtavimo, 

užlopė kultūros bei švietimo spragas: skatino prie kultūrinių pramogų, paskaitų, knygų, daugelį 

patraukė į chorą. Ne veltui vėliau, kalbėdami apie kultūros bei švietimo kilimą vienoje ar kitoje 

apylinkėje, nurodydavo, kiek čia įvyko lietuviškųjų vakarų, nes tai rodė kultūros kilimą. 

Sakykime, Šiaulių gegužinės buvo pramintos didžiosiomis, seimais ir kitokiais vardais. 

Lietuvoje lietuviškieji vakarai išaugo ir plėtėsi be jokios nutautusių bei nuo liaudies nutolusių 

bajorų paramos, o dažnai net ir prieš jų norą. Nepalaikė jų ir miestiečiai, tik labiau išprusią 

valstiečiai, pradžioje talkinami valstietiškos kilmės inteligentų. Tai buvo liaudies sąjūdis, į kurį 

pirmiausia įsijungė liaudies teatro aktyvas: pasakotojai, šokėjai, dainininkai, muzikantai, 

pramoginių scenelių atlikėjai, vaidintojai, įvairių apeigų organizatoriai bei dalyviai- patys 

kūrybingiausi, kurie palaikė liaudies teatro tradicijas ir suteikė joms naują formą.  

 

Lietuviškieji vakarai buvo rengiami užkampiuose, kuo toliau nuo žandaro akių, ten kaip tik ir 

klestėjo liaudies teatro tradicijos. Liaudies teatro atlikėjai, aktyviai įsijungę į šią naują teatro 

veiklos formą, atsinešė ir stiprius liaudies vaidybos įgūdžius. Vaidinti tokiuose vakaruose buvo 

didelė garbė. Artistai – paprastai, liaudies žmonės- į repeticijas eidavo po keletą kilometrų , 

vakarais, po sunkios darbo dienos, ir repetuodavo iki paryčių. Roles jie dažniausiai mokėsi iš 

klausos, nes ne kiekvienas “įkąsdavo” ranka rašytą tekstą. Spausdintų pjesių buvo nedaug, todėl 

vakaro rengėjai patys jas perrašinėdavo.  

Režisieriai taip pat buvo mėgėjai, todėl apie mizanscenas, veikėjų charakterius ar pagrindinę 

spektaklio idėją negalėjo būti nė kalbos. Artistams jie aiškindavo pačius elementariausius 

dalykus: kad scenoje reikia “veikti”, kad negražu smarkiai mostaguoti rankomis, nepritinka 

žiūrėti į publiką ir juoktis kartu su ja, o svarbiausia – būtina atidžiai klausytis suflerio, nemaišyti 

teksto ir nekurti savojo. Sufleriui tekdavo svarbus vaidmuo: jis “diriguodavo” vaidinimą, 

skaitydamas visą pjesės tekstą pagal vaidmenis. Kartais tekdavo gelbėti artistą , kai jis 

užmiršdavo tekstą. Mums dar gali atrodyti, kad “klojimų teatras” buvo neįdomus ir primityvus. 

Ne visai taip. Juk liaudis iš senų senovės turėjo daug įvairių žaidimų, apeigų ir papročių, 

susijusių su vaidyba. Kiekviename kaime atsirasdavo gabių žmonių, kurie mėgo ir sugebėjo 

vaidinti. Tokie žmonės scenoje greit apsiprasdavo ir, laisvai pasijutę “svetimame kailyje”, 



12 

imdavo kurti sceninį charakterį.O scenovaizdžiui nebuvo gailimasi gražiausių audinių, baldų, 

drabužių, todėl scena atrodydavo graži ir šventiška. 

 Užgavėnių 

persirengėliai. Vižančių kaimas, 1910 m 

 

 

Lietuviškųjų vakarų programą paprastai sudarydavo vaidinimas, deklamacijos”gyvieji 

paveikslai”, šokiai ir dainos. Svarbiausioji dalis, be abejonės, buvo vaidinimas. Repertuaras 

nepasižymėjo įvairumu. Visi pirmiausiai ieškodavo komedijų ar šiaip lengvo turinio pjesių. 

Populiariausia komedija, apėjusi visas mėgėjų scenas ir suvaidinta šimtus kartų, buvo 

“Amerika pirtyje”. Be komedijų , savų ir verstinių, dažnai buvo statomos tokios dramos, kaip 

G.Landsbergio–Žemkalnio “Blinda”, M. Šikšnio–Šiaulėniškio “Pilėnų kunigaikštis”, A.Fromo-

Gužučio “Ponas ir mužikai”, iš lenkų kalbos versta “Genovaitė”. 

Po vaidinimo deklamuodavo A. Baranausko, Maironio, P. Vaičaičio ir kitų lietuvių poetų 

eilėraščius, sakydavo monologus. Deklamacijos buvo labai mėgiamos, be artistų ir vakaro 

rengėjų publikos tarpe visada atsirasdavo norinčių sakyti eiles.  

Didelį įspūdį darydavo ir “gyvieji paveikslėliai”. Buvo ruošiamos įspūdingos dekoracijos, scena 

apšviečiama įvairiaspalvėmis lempomis, ir tokiame fone sustatyti artistai nejudėdami išbūdavo 

keletą minučių. “Gyvųjų paveikslėlių” pradininkas ir uoliausias statytojas buvo dailininkas A. 

Žmuidzinavičius.  
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          LIETUVOS KULTŪRA Už šį kostiumą “Rūtos” 

Maskarade Vilniaus lietuvių mėgėjų teatro artistė Elena Kasperskaitė – Rucevičienė 

laimėjo pirmą vietą . 1912 m. 

 

 

Būtina ir itin laukiama programos dalis buvo dainos. Jas dainuodavo chorai, kuriuos 

organizuodavo vargonininkai, o XX a. pradžioje – muzikai profesionalai: St. Šimkus, M. 

Petrauskas, M. K. Čiurlionis, J. Naujalis. Paskutinioji vakaro dalis buvo liaudies žaidimai ir 

šokiai: “Noriu miego”, “Klumpakojis”, “Aguonėlė” ir kt. Šokdavo ne tik scenoje, bet ir salėje – 

visi vakaro rengėjai ir dalyviai. Lietuviški vakarai buvo tikras liaudies teatras, į kurį, B.Sruogos 

žodžiais, plaukdavo sodiečių minios, važiuodavo vežimais- su vaikais su šeimynomis- ir visą 

programą nuoširdžiausiai priimdavo. 

 

Lietuviškieji vakarai rėmėsi rašytomis pjesėmis, nuo liaudies teatro iš esmės tuo ir tesiskyrė, kad 

juose buvo vaidinamos rašytojų sukurtos pjesės. Tačiau vaidintojai ir šiomis sąlygomis dažnai 

imdavo improvizuoti, jų vaidyboje buvo nemaža statiškumo, betarpiško įkvėpimo, gaivališkumo.  

 

              Lietuviškieji vakarai daug ką perėmė iš liaudies teatro ir inscenizavimo srityje. Iš 

pradžių, ypač per slaptuosius lietuviškuosius vakarus, buvo vaidinama tose pačiose aukštose 

ūkininkų seklyčiose, be sceninės pakylos. Elementaria butaforija bei neišradingais kostiumais 

apsirūpindavo patys vaidintojai iš savo ir kaimynų išteklių. Nebuvo vartojamos nei sudėtingesnės 

dekoracijos. Iš liaudies vaidintojų arsenalo į sceną atėjo tokios grimo priemonės: miltai, burokai 

ar suodžiai, kurie dar ilgai pavadavo sunkiai gaunamą pirktinį grimą.  
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 Židikų kaimo vaidintojų būrelio dalyviai 

suvaidinę P. Pundzevičiaus – Petliuko komediją “Neatmezgamas mazgas”. Režisavo 

Šatrijos Ragana. 1918 -07-28  

 

 

 

 

 

 

 Į lietuviškuosius vakarus atėjo tas pats liaudies teatro žiūrovas: betarpiškas, tiesioginis, dažnai 

pats įsitraukiantis į vaidinimą. Jie elgėsi taip kaip ir liaudies teatre: siuntė savo pastabas scenoje 

esantiems, džiaugėsi pažinę vaidinantį savo bičiulį ar kaimyną, įsiterpdavo į vaidinimo eigą, 

mokė, smerkė, reiškė savo jausmus. Tai buvo nuoširdus ir betarpiškas žiūrovas. Būdinga dar ir 

tai, kad pačiame pirmajame slaptų lietuviškųjų vakarų etape šis žiūrovas neskyrė vaidybos nuo 

gyvenimo. Scenoje jis įžvelgė buitinio fakto restauravimą, vaidinamojo siužeto kai kuriuos 

momentus taikė sau ir savo aplinkai, nes taip buvo vaizduojama liaudies teatro scenelėse, kurių 

medžiaga imama tiesiai iš gyvenimo.  

       Norint, kad lietuviškieji vakarai būtų gausiai lankomi, labai trūko didelių salių. Miesteliuose 

vaidindavo įvairiose salėse,sandėliuose, didelėse trobose. Kaimuose tokias sales vasarą atstodavo 

tušti klojimai. Jie būdavo labai talpūs, o įrengus scenos pakylą bei suolus, gerai pasitarnaudavo 

lietuviškiesiems vakarams. Klojimai būdavo gražiai išpuošiami: kelias į klojimą apstatomas 

berželiais, vakare nušvisdavo įmantriai kaimo menininkų išpuoštų žibintų eilė, įeinamosios durys 

papuoštos vainikais, žaluminais gėlėmis. 
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 Neretai kaimuose spektaklių (lietuviškųjų vakarų) sales 

atstodavo vasarą likę tušti klojimai. Klojimas, past. XIX a. II-oje pusėje, Utenos raj. 

   Margionių klojimo teatras (Varėnos raj.), įkurtas legendinio 

režisieriaus Juozo Gaidžio iniciatyva XIX pab. 

 

 

Nors dauguma lietuviškųjų vakarų vykdavo pirkiose ir klojimuose, visiškai neteisingai visą 

lietuviškųjų vakarų sąjūdį vadinti „klojimo teatro” vardu, nes tai gerokai susiaurina jų reikšmę. 

Dar neteisingiau būtų juos lyginti su dabartine saviveikla. Lietuviškieji vakarai didesniuose 

centruose padėjo tvirtus pagrindus profesionaliajam teatrui. Vaidintojų perimtos realistinės 

tradicijos, kurios tiko psichinei liaudies sandarai, nuolatinis bendravimas su didele auditorija, 

sceninio meistriškumo augimas perimant liaudies teatro atlikimo priemones, viso to išmoko 

profesionaliojo teatro aktoriai bei dramaturgai. Tos paveldėtos tradicijos nukreipė lietuvių 

profesionalųjį teatrą vystytis realizmo keliu. 

Liaudies teatro bei lietuviškųjų vakarų tradicijas perėmė lietuvių profesionalaus teatro 

pradininkai Juozas Vaičkus ir Antanas Sutkus, savo teatrinį kelią pradėję lietuviškuosiuose 

vakaruose.  

 

Lietuviškieji vakarai greit tapo rakštimi valdantiems sluoksniams. Štai kodėl ir valdžia, ir 

ponai ir dažniausiai lenkai kunigai kliudė jų rengimui, represuodavo tuos, kurie prie jų 

prisidėdavo. Vis dėlto, nepaisant didžiausių kliūčių, lietuviškieji vakarai tapo galingu veiksniu 

ugdant visuomenę.  

 

 

       Kalbėdami apie lietuviškuosius vakarus, mes pirmiausia akcentuojame jų visuomeninį, 

kultūrinį, politinį pobūdį, kuris buvo reiškiamas teatro forma. Lietuviškieji vakarai patys savaime 

jau buvo revoliucinis žingsnis, protesto paskelbimas carui, bažnyčiai,dvarui, karčemai, 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Margionys


16 

tamsumui. XX amžiaus pradžioje jie tapo viena pagrindinių kovos prieš nacionalinę bei socialinę 

priespaudą priemonių. Tai buvo kovos arena. Norint suruošti slaptą lietuvišką vakarą, kuriame 

dalyvautų keliasdešimt žmonių, reikėjo rizikuoti, turėti drąsos. O drąsuolių bei pasišventėlių 

nestigo- nėra žymesnio lietuvių veikėjo, kuris šiokiu ar tokiu būdu nebūtų dalyvavęs lietuviškųjų 

vakarų sąjūdis ir nenukentėjęs: 

 

 

 

            Vakarų rengimas pirmiausia buvo viena iš mokslus einančios jaunuomenės visuomeninės 

veiklos formų. Grįžę atostogų, studentai ar vyresnieji moksleiviai organizavo valstiečius, 

sudarydavo vaidintojų trupę, kuri per vasarą paruošdavo po 3-5 veikalus ir juos pakartotinai 

suvaidindavo gretimuose kaimuose ar bažnytkaimiuose. Būrelis dažniausiai neiširdavo ir žiemą, 

jis būdavo lyg ir pastovus vaidintojų kolektyvas. Po 1905 m. revoliucijos, kai savame krašte 

buvo leista dirbti lietuviams mokytojams, jie tapo aktyviausi jaunimo talkininkai. Besimokančio 

jaunimo ir kaimo žmonių bendradarbiavimą Balys Sruoga yra pavadinęs “juodžemiškumo ir 

universitetiškumo fuzija”( fuzija - didelių kapitalų įmonių susiliejimas) ir laikė jį labai 

reikšmingu lietuvių kultūrinės veiklos veiksniu. Suruošti lietuvišką vakarą buvo kiekvieno 

inteligento patriotinė pareiga. Beveik visi tos kartos šviesuoliai yra daugiau ar mažiau prisidėję 

prie lietuviškų vakarų sąjūdžio kaip vadovai, organizatoriai, vaidintojai, režisieriai.  

 

 
Židikų miestelio saviveiklininkai. Centre sėdi Šatrijos Ragana, 1918 m.  
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Šiaulių lietuvių vakaro dalyviai, 1907 m. Centre sėdi Gabrielis Landsbergis - Žemkalnis  

         Vieni iš pirmųjų lietuvių teatro reikalais susirūpino Varšuvos ir Maskvos studentai. Vincas 

Kudirka 1888 m. įkūrė nelegalią Varšuvos lietuvių studentų draugiją „Lietuva“. Draugijos 

įstatuose “siekiuose ir mieriuose” nurodoma, kad lėšos bus naudojamos “ant užvedimo ir 

pakėlimo dailių ir teatro lietuviško”. V. Kudirka susirašinėdamas su Jonu Basanavičiumi, kuris 

tuo metu gyveno Maskvoje viename laiške rašė, kad “Lietuvo” draugijos uždaviniai platūs ir 

numatyti ne tik šiai dienai,bet jau dabar reikia telkti visus lietuvius jiems vykdyti. “Užduotyse D-

tės yra užvedimas lietuviško teatro, bet, kaip šiandien, nėra ką apie jį mįslyti, nes neturime 

lietuviško repertuaro, be; kada rašėjai sukurs dramatą, užsiimantieji muzika sunaudos lietuviškas 

melodijas, tąsyk teatras rasis pats…”. 

            Ragindamas kitus imtis darbo, V. Kudirka rodė pavyzdį: rinko liaudies dainas, jas 

harmonizavo, skelbė laikraštyje “Varpas” (kurio įkūrėju ir redaktoriumi buvo) ir atskirais 

leidiniais, kūrė muziką lietuvių liaudies motyvais, , vertė dramos veikalus į lietuvių kalbą. V. 

Kudirka “Varpe” paskelbė lietuviškų pjesių konkursą, kuriam paskatino broliai Antanas ir Juozas 

Vilkutaičiai pasivadinę Keturakio slapyvardžiu parašė komediją “Amerika pirtyje”. Veikalas su 

didžiausiu pasisekimu vaidinamas iki šių dienų.  

 

Apie pirmuosius slaptus lietuviškus vakarus nedaug ką težinome, nes spaudoje apie juos nebuvo 

rašoma. “Kaip dirbti irk ą dirbti – negalima čia nieko aiškiau pasakyti, nes būtų suvis neprotinga 

rodyti šunims kiškio pėdas, norint nuo dantų šunies apginti….” – Taip rašo apie vakarus Jonas  

Gaidamavičius laikraštyje “Varpas”, 1889 m. 

             XIX a. paskutiniame dešimtmetyje Lietuvoje atsirado daug slaptų kultūrinių draugijų, 

būrelių. Iš to galime daryti išvadą, kad lietuviškieji vakarai jau buvo rengiami. Tokių būrelių 

buvo įvairiuose Lietuvos vietuose. Tai “Apasčios ir Nemunėlio susivienijimas”, “Atgaja”, 

“Lizdas”, “Sietynas”, “Prievarta”, “Aušrinė”, “Teisybė”. 

           Šioje veikloje dalyvavo ir pažangiai mąstantis, „lietuviškumo dvasia užsikrėtę“ kunigai: 

A. Sabaliauskas, J.Paliukas, P.Jakubėnas, J.Tumas - Vaižgantas. Pastarasis savo raštuose mini, 

kad kunigai“litvomanai“ įduoti savo luomo brolių (lenkiškai išauklėtos senosios kunigijos 

kunigijos) buvo tremiami į Sibirą, įkalinami vienuolynuose, ir kitaip baudžiami kentė kūniškas ir 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1888
http://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1uvos_lietuviai
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dvasines kančias, neretai pasibaigdavusias ankstyva mirtimi“.  

    1872 m. Panemunėlyje apsigyvenęs kun. Jonas Katelė (1931-1908) pradėjo plačią šviečiamąją 

veiklą. Nebuvo lietuviškų mokyklų, todėl jis pats mokė lietuviško rašto bei liaudies dainų, 

pramokusiems įsakė kitus mokyti. Jau XIX a. paskutinio dešimtmečio pradžioje čia susikūrė 

slapta “Žvaigždės” draugija, kurios tikslas, kaip ir kitų to meto draugijų, buvo šviečiamasis. 

Draugija numatė taip pat platinti lietuvių spaudą, ruošti bei skleisti atsišaukimus, rinkti 

tautosaką, rengti slaptus vaidinimus.  

 

  

Kun. Jonas Katelė, pirmųjų lietuviškų vakarų organizatorius 

               Vaidintojų mėgėjų scenai labai trūko kūrinių atitinkančių tokio teatro reikalavimus, 

galimybes, bei publikos mentalitetą. Tokiam teatrui netiko kitų tautų dramaturgijos kūriniai, nors 

savo idėjomis ir buvo artimi to meto lietuviams. Lietuvių teatras turėjo dar stipriai ūgtelėti pts ir 

užauginti žiūrovą, kad jo rertuare atsirastų F.Šilerio „Vilius Telis“, „Orleano mergelė“, Bairono 

„Kainas“ ar A. Asnyko „Kęstutis“. Šias ir dar keletą pjesių išvertė V. Kudirka orentuodamasis į 

tolimesnę lietuvių teatro perspektyvą.  

Lietuviškieji vakarai išugdė savus dramaturgus bei dramaturgiją. Pirmieji lietuvių dramaturgai 

buvo aktyvūs teatro darbuotojai: organizatoriai, režisieriai, vaidintojai, sufleriai – visi jie buvo 

išėję gerą praktinę mokyklą. Jie kūrė dėlto, kad būtinai reikėjo pjesių. Teatrologas Vytautas 

Maknys mini anekdotiškus faktus „apie rygiečių pasižadėjimą per vasaros atostogas „pagaminti“ 

po pjesę, arba kaip Povilas Višinskis“kalino“ Žemaitę ir G. Petkevičaitę – Bitę, kol jos Dviejų 

Moterų slapyvardžių ėmėsi rašyti komedijas“.  

Apie tai G.Petkevičaitė - Bitė prisiminimuose rašė: „P. Višinskis atgabeno man į Joniškėlį 

Žemaitę ir būtinai „užsakė“ per vieną savaitę parašyti naują komediją, nes „Amerika pirty“ 

visiems jau atsibodusi. Pagaliau ir kitataučiai (latviai) ima tyčiotis mumis, kad tokie elgetos 

esame ir viso labo tik tą vieną komediją teturime pagaminę... 
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         Atvažiavo, sučiupo kaip velnias sielą ir atgabeno, o aš nič nieko pirma nežinojau ir dabar 

nežinau.. – prisimena ir Žemaitė.  

         Komedija vis tiek turi būti, - kartojo Višinskis sausu balsu, kuriame skambėjo tikras 

žemaitiškas užsispyrima, - kas daugiau parašys, jei ne jūs. Kitą vasarą ne Palangoje, tai kitur 

Lietuvoje ar slaptai, ar viešai turime būtinai vaidinti. Būtinai reikalingas naujas veikalas“. 

 

 

 

Rašytoja Žemaitė. Julija Beniuševičiūtė–Žymantienė, 1851–1927. (apie 1914 m. A. Jurašaičio 

fotografija). 

  

 

 

 

 

 

 

Šie ir daugelis kitų kūrėjų glaudžiai susiję su lietuviškais vakarais. Be šių vakarų nebūtų dalies 

dramaturgų. Jų kūrybą įvertinti galima tik atsižvelgiant ne tik į to meto teatrą, bet ir bendrą 

tuometinę situaciją Lietuvoje. Vakarams rašė: Smalstys (Smolskis) Jurgis („Nutrūko“), Liudvika 

Didžiulienė – Nitaitė Žmona „Dėl žemės sklypo“, „Duokite man laisvės“, „Katei juokai - pelei 

verksmai“, „Bet tik aukščiau“, „Lietuvaitės“, „Paskubėjo“, „Piršlys ir veselijos“, „Vakaruškos“ ir 

kt. ), G.Petkevičaitė – Bitė „Kova“, Dvi Moteri (Žemaitė – Žymantienė-Beniuševičiūtė ir Gabrilė 

Petkevičaitė – Bitė ( „Kaip kas išmano, taip save gano“, „Litvomanai“, „Parduotoji laimė“, 

„Velnias spąstuose“); Gabrilė Petkevičaitė – Bitė („Kova“), Gabrielius Landsbergis – Žemkalnis 

(„Birutė“, „Blinda“, „Jurgelis Durnelis“, „Pagavo“, ir kt.), Marcelinas Škšnys – Šiaulėniškis 

(„Meilę suardyti – nuodėmę pagimdyti“, „Pilėnų kunigaikštis“, „Likimo bausmė“, ir kt.), Petras 

Petliukas – Pundzevičius („Neatmezgamas mazgas“, „Velnias ne boba“), Aleksandras Kazys 
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Puida – Žegota („Gairės“, „Rūtų vainikas“, „Undinė“, „Mirga“ ir kt.), Pijus Mičiulis („Sugriuvęs 

gyvenimas“, „Erškėčių taku“, „Piktžolių trejanka“),  

Sofija Kymantaitė - Čiurlionienė („Aušros sūnūs“, „Didžioji mugė“, „Pinigėliai“, „Barbutė 

piemenėlė“ ir kt.), Vydūnas – Storosta Vilius (parašęs virš 50 pjesių, 35 suvaidintos „Tilžės 

giedotojų draugijoje. Vakarų metu buvo pamėgtos jo pjesės 

 

Lietuviškieji vakarai buvo ir savotiška mokykla, kurios gimtąja kalba Lietuvoje nebuvo. 

Scenoje liaudis pamatydavo savo gyvenimą, Scena supažindindavo su Lietuvos istorija, nors ir 

vienpusiškai parodyta, plėtė liaudies akiratį, o deklamacijos ir dainos ugdė patriotinius estetinius 

jausmus. Būdavo parodoma, kad ir smarkiai idealizuota Lietuvos praeitis, iškilmingu tonu 

prabildavo Mindaugas, Kęstutis, Vytautas, Birutė. Kaimiečiai ir miestiečiai matė įvairių Vincų, 

Agotų, Antanų, kurių daugybė buvo ir aplinkiniame gyvenime, ir to meto specialiai 

lietuviškiesiems vakarams rašomoje dramaturgijoje: iš jų šaipėsi, juokėsi, kritikavo ir susimąstę 

mokėsi vengti jų ydų. Savo gyvenimą scenoje pamatė ir darbininkai bei amatininkai, valstiečiai, 

klausėsi raštingi ir beraščiai. Scena, kad ir ne visuomet teisingai atspindėjusi gyvenimą, vis dėlto 

kėlė lietuvio sąmonę,iš scenos mokė jį tokių dalykų, kurių jis iš kitur nebūtų galėjęs sužinoti. 

Lietuviškieji vakarai turėjo didelę reikšmę tautinei sąmonei žadinti, pirmiausia- gimtajai 

kalbai ugdyti. Lietuviškas žodis užguitas, išvytas iš bažnyčios, dvaro, įstaigos, miesto, išlikęs tik 

po šiaudiniu stogu, liaudies žodis, liaudies daina ne tik pastatoma greta poniškosios kalbos, bet ir 

užkeliama ant sceninių pastolių, išaukštinama. Liūdininkų pasakojimų, pirmą kartą išgirdę 

lietuviškajame vakare liaudies dainą, salėje visi verkdavo.  
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Pirmojo lietuviško vaidinimo „Amerika pirtyje“ afiša ir organizatoriai 

. 

 

PALANGOS LIETUVIŠKASIS VAKARAS 

Išplitus slaptiems vakarams, išaugus teatrinei lietuvių veiklai, buvo pradėta ieškoti galimybės 

dar spaudos draudimo metais Lietuvoje vaidinti viešai. Pirmasis viešas lietuviškas vakaras, 

turėjęs didelę reikšmę tolesnei lietuvių teatro raidai buvo surengtas 1899 m. rugpiūčio 20 d. 

Palangoje. Pagal Lietuvos administracinį suskirstymą XIX a. pabaigoje Palanga priklausė Kuršo 

gubernijai. Šioje gubernijoje negaliojo drastiški spaudos ir kultūrinės veiklos draudimo 

įstatymai, kaip Vilniaus, Kauno, Suvalkų gubernijose. Palanga tuo metu buvo nedidelis 

miestelis, į kurį suvažiuodavo dvarininkai pas grafą Tiškevičių praleisti vasaros. Palangoje 

gyveno žymus lietuvių kultūros veikėjas Liudas Vaineikis (1869.VIII.19— 1938.1.17). Baigęs 

Kazanės universitetą, jis buvo paskirtas čia dirbti gydytoju. L. Vaineikis greitai įsitraukė į slaptą 

kultūrinę veiklą, pradėjo platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Jau 1898 m. Palangoje pas jį 

lankėsi nemaža lietuvių kultūros veikėjų ir tarėsi dėl lietuviško spektaklio. Sumanymą surengti 

lietuviškąjį vakarą Palangoje vasarą, kai suvažiuoja daug vasarotojų, lietuvių inteligentija sutiko 

su entuziazmu. Ypač jį rėmė G. Petkevičaitė-Bitė, P. Višinskis ir A. Janulaitis. 

L. Vaineikis savo sumanymu suruošti Palangoje lietuviškąjį vakarą pirmiausia pasidalijo su 

G. Petkevičaite. Ji pritarė sumanymui ir tapo viena iš aktyviausių vakaro organizatorių. 

L. Vaineikis palaikė ryšius su Rygos gubernatoriumi, todėl išsirūpino leidimą spektakliui. P. 

Višinskis ir A. Janulaitis sutiko surasti vaidintojų. Tai buvo labai sunku, nes tuo metu Lietuvoje, 

tur būt, tebuvo viena moteris, jau turėjusi šiek tiek daugiau ryšio su scena ir galinti vaidinti 

lietuviškame spektaklyje — tai S. Jakševičiūtė. Ją pirmiausia ir nutariama pakviesti. Tuo tarpu 

kitų vaidintojų reikėjo ieškoti. Tiesa, vienas kitas buvo dalyvavęs slaptuose lietuviškuose 

vakaruose, bet visi tai slėpė, o antra vertus, jų patyrimas nebuvo didelis. Tad nedaug kas galėjo 

bei norėjo imtis šio rizikingo uždavinio. Palangoje pavyko įkalbėti studentą V. Mongirdą, o 

Kretingoje — Empakerį, buvo įtraukti du Palangos moksleiviai — Gabalis ir S. Kuizinas. Trūko 

dar trijų artistų. Nesuradus jų, vaidinti teko patiems organizatoriams: P. Višinskiui, J. Juškytei ir 

A. Janulaičiui. P. Višinskis, jau tada džiovos gerokai pakąstas, kalbėjo tyliai, silpnu balsu. Su 

didžiausiu vargu aštuoni vaidintojai buvo sukomplektuoti, žinoma, nepaisant jų ,,sceninės 

kvalifikacijos". 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Amerika_pirtyje
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Palangos tiltas XIX a. pab.  

 

 

L. Vaineikiui palyginti nesunkiai pavyko gauti gubernatoriaus leidimą. Nesunku buvo ir 

pasirinkti veikalą. Juk tada tebuvo viena originali pjesė — Keturakio ,,Amerika pirtyje". Jau 

prieš metus ji buvo viešai suvaidinta Peterburge, vadinasi, turėjo cenzūros leidimą. Ji buvo 

išspausdinta Tilžėje, bet spausdintu egzemplioriumi nebuvo galima naudotis — teko perrašinėti. 

Režisuoti vaidinimą ėmėsi G. Petkevičaitė ir S. Jakševičiūtė. Jos stengėsi nors kiek 

pramokyti pirmą kartą scenoje pasirodančius vaidintojus: dirbdavo atskirai su kiekvienu, 

repetuodavo grupėmis, darydavo bendras veikalo repeticijas. 

Organizacinė našta gulė ant G. Petkevičaitės ir L. Vaineikio pečių. Jie turėjo šiokių tokių 

ryšių su Palangos aukštuomene bei jos svečiais, nuo kurių daug kas priklausė. Pirmiausia reikėjo 

pasirūpinti sale. Vienintelė didesnė patalpa Palangoje buvo Tiškevičiui priklausęs prekių 

sandėlis prie uosto, šalia jūros tilto. Vasarai jis paprastai būdavo ištuštinamas ir pritaikomas 

teatro reikalams, nes kurortiniam sezonui į Palangą būdavo pakviečiama lenkų trupė iš Varšuvos 

ar iš kitur. Toje salėje — sandėlyje — galėjo, tilpti apie 500 žmonių. Tiškevičius leido 

pasinaudoti sale. 

Pagal lietuviškųjų vakarų įprotį salė prieš vaidinimą buvo išpuošta žalumynais, gėlėmis bei 

vainikais. Ji virto „žaliuoju teatru", ir tai darė neįprastą, šventišką įspūdį. 

J. Ambrozaičio rūpesčiu Liepojoje buvo išspausdintos afišos. Studentai Mongirdas ir 

Janulaitis dviračiais per porą naktų apvažiavo Žemaitiją ir prie pakelių stulpų, tvorų, lentų 

priklijavo didžiulius raudonos, žalios, geltonos spalvos skelbimus, parašytus rusų ir lietuvių 

kalbomis. Tuo metu iškabinti lietuviškus skelbimus reiškė paskelbti iššūkį carinei priespaudai. 

Nepaisant gubernatoriaus duoto leidimo, Palangos policmeisteris Nikitinskis kiek 

įmanydamas kliudė rengti vakarą. Pirmiausia sunkumų buvo su pasais, kurių neturėjo kai kurie 

rengėjai. Beveik kas antra diena tekdavo nuo žandaro atsipirkti kyšiu. Tačiau vaidinimo dieną, 

kai prie salės durų stovėjęs studentas P. Avižonis nenorėjo be bilieto įleisti į salę paties 

Nikitinskio, šis griežtai pareiškė, kad vaidinti neleisiąs, kol neturėsiąs visų dalyvių pasų, o 

moksleiviams iš viso neleisiąs pasirodyti scenoje. Vis dėlto spektaklis įvyko. 
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To meto spauda taip aprašė pirmąjį viešą lietuviškąjį vakarą: 

,,.. .Nors policija ir trukdė, nors daugumas palangiškių labai prastai pranašavo, vienok 

pasisekimas buvo kuo puikiausias. Bilietai buvo visi išpirkti. Prisirinko pilnas teatras, kas 

Palangoje dar niekuomet nėra buvę [turima galvoje kitataučių ruošiamus spektaklius.— V. M.]. 

Suvėjo įvairiausių luomų: buvo kunigaikščiai Oginskis, Radvila, grafai Tiškevičiai, vienu žodžiu, 

visa diduomenė, kuri dar nebuvo išvažiavusi iš Palangos. Sekdama aristokratija, atėjo ir 

bajorija, visos palangiškės davatkos-pelėdos (nors buvo sakiusios, jog neis ant chlapskų 

komedijų). Buvo taipgi ir kunigų. Bet už vis daugiau prisirinko prastųjų, kaip iš vietinių, taip ir 

suvažiavusių iš aplinkinių kaimų. Iš viso buvo daugiau keturių šimtų žmonių. 

Artistai-mylėtojai, suvažiavę iš visur, atliko savo darbą nepaprastai. Geriausiai ėjo Agotos 

rolė. Ant žmonių spektaklis padarė didelį įspūdį". 

Labai nuotaikingai šį vakarą yra aprašiusi jo organizatorė ir veikalo režisierė G. Petkevičaitė-

Bitė. 

„O publikos debesų debesiai... 

Buvo juk jau ir tokių sodiečių, kurie kelias dienas anksčiau buvo atvažiavę tyčia paskutinės 

repeticijos pasižiūrėti ir pirmose eilėse sau bilietų nusipirkti. Paskui, namo parvažiavus, visa 

matyta gražiai nupasakoti saviškiams. 

Tokios minios akivaizdoje ir mes pajutome, koks didelis darbas mūsų apsiimta dirbti. 

Karščiuodamies dabar ruošėmės, vieną mintį galvodami, vienu jausmu ir troškimu degdami, kad 

tas drąsus mūsų užsimojimas tik tinkamai būtų atliktas.. ." 

O štai kas tuo metu dėjosi už uždangos: 

,,Dvasia mūsų pakilusi. Nors krūtinėje nerimas ir ugnis, bet nepaprastai rimtai ir ramiai 

atliekamas paskutinis ruošiamasis darbas: statomos kėdės, lova, stalas, velkami drabužiai... 

Dauguma veikėjų vaidins pirmą sykį. . . Ta mintis drebina ne vienam mūsiškių širdį... Bet, 

apskritai imant, jaučiamės visi atitraukti nuo kasdieninio gyvenimo ir įžengę į kaži kokį užburtą 

ratą, kurs mus visus staiga iš paprastų žmonelių padarė lyg kokiais pasakų padarais, kurių niekas 

savo akimis nemato, tik neaiškiose svajonėse regi. Ir ne tik mes patys jaučiamės nepaprasti, bet 

ir viskas apie mus. Tarsi toli nuo žemės pasitraukę. . . 

Ir kėlėm uždangą sunervinti, lydimi jausmų, kad čia po mūsų kojomis ne paprasta scena 

vaidinimui ir kad mūsų vaidilos ne paprasti scenos artistai, tik tikri kovotojai, užsispyrę iš kovos 

lauko nepasitraukti. 

Tokį mūsų nusiteikimą nujautė publika, o gal nuo mūsų užsikrėtė. 

Vaidinimas prasidėjo didelėmis mūsų artistams keliamomis ovacijomis. Vos tik uždanga 

pakilo, ir delnų plojimų ir šauksmų „bravo" negalėjai nė apsiklausyti. 

Visi supratome, kad tai daroma ne artistams, kaip artistams, nes visi, išskyrus Agotą 

(Jakševičiūtę-Venclauskienę), pirmą sykį buvo scenos lentose atsidūrę, ir ne veikalui, tik tai 

dvasiai, kuri mūsų mažą būrelį čia atvedė. .. 

Sunku į kiekvieno sielą įlįsti, sunku yra nujausti, ką kiekvienas iš mūsų tą kilnią valandą 

pergyveno. Žinau tik, kad, stovėdama už kulisų, rijau ašaras, slėpdamasi nuo kitų. 

Mūsų vaidilos stovėjo ties įvairiausio plauko publika. Sodiečių žemaičių, žinoma, dauguma 

pirmose eilėse. Kai kur kyšojo skrybėlėta poniulių galvelė tarp skepetų ir tarp šiaip sodiečių 

galvų jūros. 

Ponybė — ložose. .. 

Netrukus paaiškėjo, kad geriausiai mūsų Agotai sekėsi vaidinti. Publika, vaidinimą 

pertraukdama, plojo. Ir kitais artistais buvo didžiai pasitenkinama. Bekampienė suvaidino 

geriau, nekaip buvo tikėtasi, o piemenukas (Kuizinas), atsinešęs su savimi vėjinį malūnėlį, 
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kokius mūsų piemenukai paprastai sau iš šakalėlių pasidaro, kreipė - savo vaidinimą net 

inteligentų akis. Nors iš viso vos keli žodžiai jo buvo ištarti, bet kiek į tuos žodžius įdėjo jis 

gyvybės, jog visiems akyse stojosi tikriausias sodžiaus piemenukas, nerangus žioplelis, bet ne 

be gudrumo. 

Vienu žodžiu, scenoje viskas sklandžiai ėjo. Tačiau visas vaidinimas sudarė tarsi vien šio 

vakaro epizodą arba, geriau sakant, akompaniamentą, prie tos didelės dvasios harmonijos, kuri 

iš karto radosi tarp vaidilų ir publikos ir sudarė milžiną, vienaip galvojantį, vienu dideliu 

užsidegimu gyvenantį... 

Jutome, kad tas vakaras suteikė mums didelį laimėjimą. Laiminome mes jį, užmiršę visus 

mažus vargelius, dėl jo pakeltus. Tiesa, nebuvo nė ko atsiminti. . . jie išrodė visai menki, kaip 

kokia pergyventa valanda. 

Vaidinimas pasibaigė ilgu triukšmingu plojimu. Gėlės pylėsi į sceną. Sodiečiai, pakilę iš 

vietų, plojo. Ponybė, matyti, užsikrėtusi bendru nusiteikimu, nesidavė pralenkiama. 

— Bravo! Bravo! Puiku! — šaukė visa salė kaip vienas žmogus. 

Išėję iš teatro, matėm.. . kad mūsų vaidinimas Palangoje turėjo nematyto ir negirdėto 

pasisekimo ir dar nepaprastesnio, ponybei nesuprantamo pobūdžio. 

Dailės švente to vaidinimo negalima buvo pavadinti, nes tuomet dailės dar beveik visai 

nebuvo. Buvo tai tikrąja to žodžio prasme tautos šventė, ir tai tautos, kuri džiaugėsi 

išlikusi gyva ir drauge su džiaugsmu pakėlė didelį protestą prieš ją varžančius pančius. 

Bet kas galėjo tada išdrįsti tai šventei duoti tikrą jos vardą?'' 

Šios ištraukas iš G. Petkevičaitės-Bitės raštų reikšmingos tuo, kad pirmiausia, tai vienintelis 

toks išsamus bei nuotaikingas dokumentas, parašytas lietuviškųjų vakarų dalyvio netrukus po 

aprašomųjų įvykių. Antra, čia aprašomieji sunkumai bei nuotaikos būdingi šimtams kitų vakarų. 

Už vakarą gautas pelnas buvo paskirtas sunkiai sergančiam V. Kudirkai bei 

socialdemokratinei veiklai remti. 

Didelis vakaro pasisekimas Palangoje bei platus jo rezonansas visoje Lietuvoje skatino dar 

energingiau veikti. Per visą Lietuvą nusirito slaptų lietuviškųjų vakarų banga, su kuria kovoti 

buvo bejėgis ir ispravnikas Vonsiackis. 

Caro žandarai ne juokais susirūpino plintančia „lietuviškųjų vakarų epidemija". Po Palangos 

ir Liepojos vakarų iš Marijampolės į Liepoją skubiai buvo atkeltas ispravnikas Vonsiackis. 

Vonsiackis ėmė veikti. Prasidėjo kratos, suiminėjimai.  

Buvo sudaryta didelė byla. Vienaip ar kitaip buvo represuoti visi pirmųjų lietuviškųjų vakarų 

dalyviai. Net pats caras savo ranka pasirašė 1902 m. vasario 27 d. sprendimą: L. Vaineikį 

ištremti 5, A. Janulaitį — 3 metams į Rytų Sibirą, F. Jonušį, V. Mongirdą, S. Žiupsnį, Bendiką 

— 2 metams, G. Landsbergį — 3 metams ištremti iš gyvenamosios vietos ir t. t. Iš viso buvo 

ištremti 49, o visoje Lietuvoje represuota daugiau kaip 200 žmonių.  

Tačiau represijos nepadėjo. Palangos vakaras tik padėjo plisti lietuviškiesiems vakarams bei 

jiems išaugti į masinį lietuvių pasipriešinimo sąjūdį, intensyvinti politinę kovą.  

 

Lietuviškieji vakarai buvo žymi politiškumo mokykla, jie laikinai atstojo organizacijas, 

visuomeninio bendravimo mokyklą, ugdė bendruomeniškumą, tarpusavio supratimą. 

Lietuviškųjų vakarų sąjūdis ir buvo ta platforma, kurioje kryžiavosi bei reiškėsi visi to meto 

lietuvių gyvenimo interesai: politinė, ekonominė, visuomeninė bei kultūrinė veikla, kova su caro 

bei jo pavaldinių despotija už nacionalinį išsivadavimą, spaudos laisvę, kovą su tautine 
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diskriminacija 

 

 
 

Pirmojo viešo lietuvių vaidinimo Palangoje 1899 m. – Keturakio komedijos “Amerika 

pirtyje” 25 –ojo jubiliejaus dalyviai 

 I eilė – Liuda Vaineikytė, E.Vaineikytė, Liūnė Janušytė.  

II eilė – Jonas Šlūipas, Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis, Stasė Vaineikienė, Liudas 

Vaineikis (su sūnum Jurgiu Vaineikiu), Augustinas Janulaitis 

III eilė - Liudas Gira , Aleksandras Kupstas, Teofilija Vaičiūnienė, J. Rimkus, Antanina 

Vainiūnaitė, J.Kepalas, Konstantinas Glinskis, Petras Kubertavičius, Stasys Pilka, Matas Untulis. 

 Foto : P.  Mongirdaitė. Palanga, 1924 m.  

 

 

 

 


