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2012 m. iðleista Juliaus Norkevièiaus
monografija „Telðiø mokytojø seminarija: istorija, þmonës, likimai. 1922–1957“. Ðio autoriaus tekstø apie Telðiø mokytojø seminarijà anksèiau yra buvæ paskelbta Telðiø rajono ir respublikinëje spaudoje. Per daugelá
metø sukaupta patirtis ir ávairiuose archyvuose surinkta informacija reikalavo daugiau, negu straipsnio laikraðtyje ar þurnale – tai ðaukësi knygos.
Skaitydami monografijà dar kartà ásitikiname, kad kiekviena epocha ðvietimui këlë
skirtingus uþdavinius. Iki 1918 m. Lietuvoje
buvo labai sunki mokyklø bûklë ir sudëtingi
vaikø mokymo reikalai. Todël nepriklausomybæ atkûrusios jaunos Lietuvos valstybës
vadovai nedelsdami ëmësi ryþtingø þygiø –
gerinti vaikø mokymo ir ðvietimo reikalus.
Tam reikëjo kvalifikuotø savø pedagogø. Buvo pradëtos steigti lietuviðkos mokytojø seminarijos. Pirmosios duris atvërë 1919 m.
rudená. 1923 m. ðalyje jau veikë devynios
mokytojø seminarijos. Telðiø mokytojø seminarija pradëjo veikti 1922 m. spalio 2 d.,
sulaukus atitinkamo tuometinio ðalies prezidento Antano Smetonos dekreto. Taip Telðiø ðviesuomenës lûkesèiai turëti mokytojà seminarijà iðsipildë.
Pradþia buvo sunki: trûko net mokykliniø
suolø, vadovëliø, kitø mokymo priemoniø.
Uþtat entuziazmo buvo su kaupu. Pedagogai
dirbo, nors jie net ir kuklø atlyginimà ne visada laiku gaudavo. Direktorius Juozas Gedminas ir apskrities vadovai rûpinosi, kad
stiprëtø mokymo materialinë bazë, mokykla turëtø savo patalpas, pedagogai laiku gautø atlyginimà uþ darbà. Telðiø mokytojø seminarija nesulaukë planuotø naujø rûmø ir
1930 m. buvo perkelta á Plungæ. Èia ji ilgai

neuþsibuvo – 1934 m. seminarija buvo iðkelta á Ðiaulius. Klajoniø ratas uþsidarë tik
1941 m., kai seminarija atnaujino veiklà Telðiuose. Èia ji atðventë ir pradiniø klasiø mokytojø rengimo 35-eriø metø sukaktá.
1957 m. mokytojø seminarija buvo uþdaryta. Tuo metu pradinukø mokymo procesui ir
pradiniø klasiø mokytojams jau buvo keliami dideli reikalavimai. Tokio lygio pedagogus seminarijos jau nebepajëgë ruoðti. Pradiniø klasiø mokytojus pradëjo rengti aukðtosios mokyklos.
Monografijos autorius J. Norkevièius iðsamiai raðo apie seminarijoje dirbusius pedagogus, jø ðiokiadienius. Pasakojama ir
apie seminarijoje gyvavusias tradicijas, seminaristø laisvalaiká, kaip buvo laikomasi vidaus tvarkos taisykliø. Daug þiniø pateikta
apie pirmàjá seminarijos direktoriø Juozà Gedminà, já pakeitusius Edvardà Staniulá, Vaclovà Rubaþevièiø, Antanà Rinkûnà, kuris, pasitraukæs á Kanadà, daug gero padarë dirbdamas emigrantø jaunosios kartos lietuviðko
ðvietimo srityje, ugdydamas ir puoselëdamas meilæ savo tëvø, seneliø gimtinei. Knygoje raðoma ir apie vëliau dirbusius seminarijos direktorius Kazá Dambrauskà, Elþbietà
Morkûnienæ, Jonà Þardeckà. Knygos autorius
nepamirðo ir ðauniø direktoriaus pavaduotojø mokymo reikalams Liudo Abromavièiaus,
Stasio Markonio, Julijos Raudovaitës, Antano Kalinausko bei kitø. Keletà metø Telðiuose dirbæs prof. Leonas Jovaiða prisimena,
kad visi seminarijos mokytojai nuoðirdþiai
dirbo, bendravo. Pedagogø tarybos posëdþiai
bûdavo dalykiðki, bet ilgi, nes daug klausimø reikëdavo iðanalizuoti.
Be mokytojo negali bûti mokyklos. Jo misija – iðmokyti vaikus ir parengti juos gyve-
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nimui. Svarbu, kad pedagogas pats suprastø, koks svarbus vaidmuo jam teko ir kad
jis tinkamai atliktø savo pareigas. Tarpukaryje ir pokario metais mokytojø seminarijoms teko itin svarbi misija – rengti mokytojus, kurie bûtø ne tik geri savo srities specialistai, bet ir dideli ðalies patriotai. J. Norkevièius monografijoje paþymi, kad seminarijoje darbavosi nemaþai gabiø, intelektualiø pedagogø, kurie iðugdë daug iðkiliø
asmenybiø. Pusðimèiui seminarijos auklëtiniø buvo suteikti nusipelniusio mokytojo
vardai, daugybë apdovanota ávairiais pasiþymëjimo þenklais, padëkos, garbës raðtais. Telðiø mokytojø seminarija iðugdë
vienà ðvietimo ministrà. Deðimtys buvusiø
seminarijos auklëtiniø yra dirbæ Ðvietimo
ministerijoje. Ðimtai ðios mokyklos absolventø vadovavo mokykloms, ëjo atsakingas pareigas rajonø, miestø vykdomojoje
valdþioje. Þinomais edukologijos, kitø ðakø
mokslininkais tapo Aniceta Grabauskienë,
Bronius Dobrovolskis, Adelë Ramanauskaitë, Antanas Rimkus, Jonas Riðkus, Stasys
Ðalavëjus. Poezijos posmais ir knygomis
savo seminarijà garsino Stasys Anglickas,
Valerija Valsiûnienë, Stasë Keraitë, Justina
Baltuonienë, Jadvyga Vainorienë, Èeslovas
Kantauskas, Bronius Pocius ir kt.
Telðiø mokytojø seminarijos absolventai, pradiniø klasiø mokytojai Antanas Dibisteris, Liudas Malakauskas 1941 m. birþelio mënesá buvo bolðevikø nukankinti Rainiuose. Uþ patriotizmà nukentëjo ir daugiau
absolventø. Iðaiðkinus Telðiø jaunimo pogrindinæ organizacijà, Sibiro gulaguose atsidûrë seminaristai Algirdas Buda, Juozas
Kabaila. Uþ ryðius su laisvës kovotojais buvo teisiami Alfoncas Varanauskas, Vytautas Rimkus. Gulagø vargø, kanèiø neiðvengë ir seminarijos absolventës, miðko broliø
ryðininkës Zelma Klemanaitë-Sebastijonienë, Jadvyga Butaitë-Þulpinienë. Autorius apgailestauja, kad ne visø nukentëjusiøjø uþ
patriotizmà, kryptingà Lietuvos pilieèiø ugdymà pavardës paminëtos leidinyje.
Telðiø mokytojø seminarija buvo ryðkus
ðviesulys visoje Þemaitijoje. Á gyvenimà ji iðleido apie tûkstantá mokytojø, kurie ugdë jaunàjà kartà, vadovaudamiesi pedagogikos
mokslu ir gyvenimo patikrintomis vertybëmis.
Monografijos autorius Julius Norkevièius – taip pat Telðiø mokytojø seminarijos
auklëtinis. Jo knyga „Telðiø mokytojø seminarija: istorija, þmonës, likimai. 1922–1957“
iðleista tik 150 egz.tiraþu. Ðiandien ji jau didelë retenybë. Bet knyga iðleista. Telðiø mokytojø seminarijos istorija – paraðyta.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2013 / 4

