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ASUMPCION MOKYKLOS PRADŽIA
s. Danguolė Gervytė
Ko galima šiandien pasimokyti iš XIX a. vienuolės, kuri per visą savo gyvenimą, penkiasdešimt ketverius aktyvios veiklos metus, kartu su bendražygėmis
įkūrė 30 mokyklų pensionų ir 8 nemokamas misijų mokyklas neturtingiesiems?
Mokyklos buvo atidarytos aštuoniose pasaulio šalyse: Prancūzijoje, Pietų Afrikos respublikoje, Anglijoje, Ispanijoje, Naujojoje Kaledonijoje, Italijoje, Nikaragvoje ir Salvadore. Ir visa tai vyko laikais, kai Europoje neskraidė pigių oro
bendrovių lėktuvai, o Atlantas oru buvo visiškai neįveikiamas; kai kelionė į Nikaragvą trukdavo du mėnesius, o laiškai iš Pietų Afrikos Respublikos į Paryžių
ir atgal keliavo pusmetį.
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Tais laikais Vakarų Europoje tarp pažangių švietėjų ir mąstytojų jau sklandė „Naujosios mokyklos“ idėjos, nes kintanti visuomenė ir jos poreikiai provokavo nusistovėjusią švietimo sistemą ieškoti radikalių pokyčių, atsisakyti
tradicinio ugdymo, pereiti į mokymosi, o ne atkartojimo paradigmą ir t.t.
Prancūzijoje tradicinės katalikiškos mokyklos prie senų vienuolynų buvo
pernelyg uždaros ir konservatyvios naujajam buržuazijos sluoksniui, iš kokio
yra kilusi ir pati Marija Eugenija Milleret (1817–1898). Ji būdama devyniolikos metų atrado gyvą tikėjimą ir apsisprendė įkurti naują moterų vienuoliją
– Marijos Dangun Ėmimo seseris (asumpcionistes) – kuri derins kontempliatyvų bendruomenės gyvenimą ir ugdymo misiją. Jos svajonė buvo sukurti
mokyklą, kurioje mokiniai augtų laisvi ir viską statytų ant tikėjimo pamato,
o palikę mokyklą išsaugotų idealizmą ir savo darbais prisidėtų prie gražesnės
visuomenės, kaip ji pati sakė, Dievo Karalystės žemėje kūrimo.

Mokykla keturioms mergaitėms
Pirmosios asumpcionistinės mokyklos pradžia sutartinai laikoma data,
kai mokinių registre yra pažymėtas pirmasis įrašas: Emma Ryan, 11 metų
amžiaus, į mokyklą atvyko 1841 metų spalio mėnesį (diena nenurodyta) ir
mokėsi iki 1847 metų sausio mėnesio. Pirmoji mokykla – pensionas mergaitėms įsikūrė vienuolyno nuomojamame name Paryžiuje, Vaugirard gatvėje.
Po dviejų mėnesių į pensioną atvyko antra mokinė, o po trijų mėnesių – trečia, vėliau – ketvirta. Iš pirmosios mokyklos yra išlikęs tik mokinių registras,
buhalterinės apskaitos knyga ir mokinių naudotos knygos. Ką galime sužinoti apie naujos mokyklos kasdienį gyvenimą? Pirmiausia, toje mokykloje mo-
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Mokinių registracijos knyga

Asumcionistinės mokyklos mokinės su
per rekreaciją (pertrauką)

Namas Vožirar (Vaugirard) gatvėje, Paryžiuje,
kuriame 1841 m. įsikūrė pirmoji asumcion mokykla
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kėsi tik mergaitės. Pradžioje mokinės nebuvo skirstomos į klases pagal
amžių, visos mokėsi kartu, pamokos
trukmė buvo valanda dešimt minučių. Mokyklos projektas, t.y. pradžioje ranka rašytas Aprašas (Pensionat
des Dames de l‘Assomption), vėliau
atspausdinti keli lapai, kuriuos duodavo vaikų tėvams, kad susipažintų
su mokyklos tikslu, ugdymu, vidaus
tvarka, reikalavimais ir pan., liudija, kad daugiausia valandų būdavo
skiriama kalbų, religijos, muzikos ir
dailės pamokoms. Tikėjimas turėjo
duoti gaires, suvienyti širdį ir intelektualines pajėgas. O norinčios, už
papildomą mokestį, galėjo rinktis ir
didesnį anglų kalbos arba prancūzų,
kaip negimtosios kalbos, pamokų
skaičių. Šis stiprus humanitarinis
ugdymas atliepė pirmųjų mokinių,
kurios buvo ne tik prancūzų kilmės,
poreikius. Kokybišką humanitarinių
mokslų dėstymą garantavo tai, kad
vienuolių bendruomenėje nuo pat
pradžių buvo įvairių tautybių seserų
ir jos dėstė mergaitėms kalbas savo
gimtąja kalba, o laisvu laiku, siekdamos įtvirtinti kalbėjimo įgūdžius,
su jomis taip pat bendraudavo anglų
arba vokiečių kalbomis.
Greitai vienuolės į pamokų tvarkaraštį įvedė ir gamtos mokslus. O
kad galėtų mergaites mokyti apie
gamtos mokslų atradimus, pačios
kviesdavosi to meto intelektualus
ir klausydavosi paskaitų. Kongregacijos metraštyje (Les Origines)

prisimenama, kad pas jas atėjo labai
išsilavinęs kunigas, kuris ypač domėjosi biologija, anatomija ir iš kišenės
išsitraukęs tikrą jaučio akį vaizdžiai
aiškino jos sandarą. Toks akademinis
meistriškumas, kuriuo nuo seno pasižymėjo katalikiškas ugdymas, buvo
patrauklus naujajam buržuazijos
sluoksniui. Bet to nepakako. Remdamasi savo asmenine patirtimi Marija
Eugenija Millere norėjo, kad mergaitės, nors ir gyvendamos pensione,
nebūtų tarsi iš „auksinio narvelio“. Ji
norėjo, kad jos pamatytų gyvenimo
Būsimų mokytojų užrašai
įvairumą, iššūkius. Kadangi pamokų
tvarkaraštyje būdavo skiriama nemažai laiko rankdarbiams, tai viena savaitinė valanda buvo skirta siūti drabužėlius stokojančių šeimų vaikams, kuriems nunešdavo dovanų eidamos jų
lankyti su savo klasės auklėtoja.
Toks socialinio, šiandien pavadintume ir pilietinio, auklėjimo pasirinkimas turėjo būti tikras iššūkis pasiturinčių šeimų vaikams. Mergaičių socialinė
sudėtis augant mokyklai kito, į mokyklą vis dažniau kreipdavosi kilmingos
Paryžiaus šeimos: „Mokinės, kurios buvo mums patikėtos, priklausė garsioms
Prancūzijos šeimoms [...] Mums buvo patikėta mažoji princesė Beaufremont,
kaip ir kiti vaikai iš turtingų anglų, lenkų ir rusų šeimų,“ – pasakojama Metraštyje. Tokius pokyčius patvirtina ir archyvuose išlikęs pirmųjų mokinių
registras, kuriame ypač nuo 1845 m. atsiranda kilmingųjų pavardės, prasidedančios „de“, bei prirašyti titulai: markizė, grafaitė ir pan. Pensione ugdomas
įprotis gyventi kukliau, ieškoti tarpusavio supratimo, „būti tarsi medvilne tarp
krištolo taurių“– štai ką gali moteris konfliktinėje situacijoje. Tai tarsi priešstata to laikmečio buržuazijos įnoringumui. Marija Eugenija siekia, kad protas ir širdis augtų kartu. „Pensionuose, kur ugdomos jaunos merginos, norima
joms suteikti platų ir šiuolaikišką išsimokslinimą, mokoma religijos, istorijos,
filosofijos, geografijos, literatūros, dailės, muzikos, piešimo, gamtos mokslų ir
t.t, bet joms neatskleidžiama dalykų esmė, pagrindas: viskas yra suskilę, išbarstyta jų prote,“ – rašoma pirmosios vienuolių asumpcionisčių regulos įvade.
XIX a. pirmoje pusėje gera mokykla buvo ta, kuri veikė kaip pensionas, t.y.
mokiniai ne tik ateidavo ten mokytis, bet ir pasilikdavo visus mokslo metus,
jie kartu gyvendavo, ruošdavo namų darbus, dalyvaudavo privalomose mal5
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dose ir leisdavo laisvalaikį. Pensiono gyvenimas buvo griežtai reglamentuotas. Mokyklos pristatyme rašoma, kad „Namų1 vidaus tvarka yra motiniška.
Esant ribotam mokinių skaičiui, vienuolės gali nedelsdamos pasirūpinti kiekviena mokine. [...] Priežiūra yra nuolatinė: auklėtoja nakvoja bendrabučiuose2 ir niekada nepalieka mokinių vienų.“ Galima įžvelgti perdėtą globą, ar net,
kaip kartais senosioms mokykloms priekaištaujama, kontrolę. Marija Eugenija pensionų tvarką matė daugiau pripildytą šeimos dvasios negu griežtos
priežiūros ir disciplinos. Pirmajame mokyklos apraše yra savotiškas mokytojų įsipareigojimas „tiek sveikoms, tiek susirgus, bus suteikiama tokia pagalba ir
rūpestis, kokio tik galėtų trokšti motiniškas švelnumas.“
Dar vieną įdomų faktą apie pirmąją mokyklą išduoda registras: mokinės
neilgai pasilikdavo mokykloje, vidutiniškai praleistas laikas mokykloje buvo
apie 2 metus, šiandien tai būtų laikoma didele mokinių kaita. Pasimokiusios
keletą metų mergaitės grįždavo į savo šeimą. Tai lėmė ir tuometinis požiūris
į mergaičių ugdymą, neprivalomas vidurinis ugdymas ir vieningos švietimo
sistemos nebuvimas. Nelygiavertis mergaičių ir berniukų vidurinio mokslo
baigimo pažymėjimas neleido moterims siekti aukštojo mokslo. XIX a. buržuazijos sluoksnio moters misija – rūpintis namais, vadovauti tarnams ir
ūkiui. Kartu ji turi auklėti vaikus ir suteikti bazines žinias. „Auklėtojos (mokytojos) labiausiai rūpinasi jaunos mergaitės ugdymu: [...] parengti visiems
uždaviniams, kurie jos, kaip dukros, žmonos ar krikščionės motinos, laukia pasaulyje, pagal pašaukimą, kurį Dievas jai skirs“, – rašoma mokyklos projekte.

Arfos skambesys gali suminkštinti kovingos genties žiaurumą
Pirmoji Asumpcionisčių misija
už Prancūzijos ribų buvo 1849 m. į
dabartinės Pietų Afrikos Respublikos (PAR) regioną Kapą, vadinamąją „baltąją Afriką“. Vienuoles pakvietė Greihamstauno apaštališkasis
vikaras A. Devereux, jis kreipėsi į
Asumpcionisčių vienuolijos įkūrėją
prašydamas siųsti seseris ugdymo
Piešinys, kokį miestą pamatė atvykusios
misionierės misijai: „Dauguma iš mano sutiktų
seserų vienuolių gali mokyti anglų ir
Maison (pranc.) – taip vadinama mokykla ir pensionas.
Vienuolynų pensionuose mokinės nakvodavo dideliuose bendruose miegamuosiuose, kur lovos būdavo atskirtos
užuolaidomis, kad suteiktų šiek tiek privatumo, o miegamojo gale būdavo atskiras kambarėlis budinčiai auklėtojai.

prancūzų kalba, o jų išprusimas ir talentai padėtų mano vyskupijoje atsverti
protestantų poveikį. Norėčiau su jūsų sutikimu nusivežti daugiau vienuolių į
rytinį Kapą, kad būtų įkurta mokykla tiek vargingiesiems, tiek ir turtingiems.“3
Jauna vienuolija ir jos įkūrėja imasi veiksmų. Pirmiausia reikia gauti Paryžiaus vyskupijos sutikimą šiai misijai. Kadangi būsima mokykla bus skirta ne
tik pasiturinčių kolonizatorių dukroms (pensionas), bet ir vietinių gyventojų
mergaitėms, Marija Eugenija kreipiasi į to meto Prancūzijos švietimo ministeriją prašydama pašalpos „prancūzų“ mokyklai Kape. Švietimo ministras A.
Faloux davė sutikimą ir skyrė reguliariai siunčiamą pašalpą prancūzų kultūros sklaidai remti. Organizuodamos šią misiją seserys ieškojo prekinių laivų,
kurie galėtų nugabenti reikiamas surinktas priemones. Šiuose organizaciniuose
reikaluose Marija Eugenija neapsėjo be savo pusseserės M. Poujoulat, kuri turėjo naudingų ryšių to meto valdančiuose sluoksniuose, užtarimo.
Mokykla turėtų būti skirta vargingiems ir turtingiems, todėl norint įvykdyti
misiją būtina ieškoti papildomų finansinių resursų. Panelė G Heningsen, vienuolijoje vadinama seserimi Marie Gertrude, ir dar trys seserys laivu išvyko į
Greihamstauną. Po trijų mėnesių kelionės jos pasiekė Pietų Afriką ir pradėjo
savo misiją vienos anglės ponios Fords įkurtame pensione. Pradžioje buvo septynios pensione gyvenančios mergaitės ir aštuoniolika eksternių, tai yra mokinių, kurios ryte ateina į mokyklą, o po pamokų grįžta į savo šeimą. Paskelbus,
kad tai yra nemokama mokykla, mokinių skaičius išaugo iki šešiasdešimties.
Greihamstauno apylinkėse nuolat
vyksta kovingos kafrų genties išpuoliai
prieš baltuosius. Marija Eugenija naujai suformuluoja ugdymo uždavinį:
ugdyti kafrų genties mergaites ir moteris perteikiant joms krikščioniškus
papročius, kad savo švelnumu paskui
jos sušvelnintų kovingos genties vyrų
papročius. Kaip tai įgyvendinti? Sesuo
Marija Gertrūda paprašo atsiųsti arfą,
galbūt ne pirmo būtinumo daiktą
skurdžioje aplinkoje, kurios skambesys turėtų pakylėti mokinių dvasią, o
grožis visada įkvepia gėriui. Kūrybiškas ir paprastas metodas – nugalėti Misionierių atsiųstas piešinys iš Pietų Afrikos
Respublikos
grožiu ir gerumu.
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Šią misiją lydėjo išbandymai – vis augantis mokinių skaičius. „Mūsų varginga mokykla gyvuoja gerai, tik vietos mums nuolat trūksta, – rašo Gertrūda savo laiške Marijai Eugenijai, – [...] atskirų grupių dvasia labai žiauri. Net
įsiutino mūsų mokines vaikai iš protestantų mokyklos, kai mes išėjome iš Mišių sekmadienį. Airiai darbininkai turėjo stoti mūsų ginti.“4 Misijos poreikiai vis augo, o Marija Eugenija neturėjo daugiau seserų, kurias galėtų išsiųsti
į Afriką; taip pat komunikaciją apsunkino tris mėnesius keliaujantis paštas.
1852 m. Greihamstauno misionierės nutraukė ryšius su Marija Eugenija Milleret.
Trys seserys grįžo atgal į Prancūziją, o sesuo Marie Gertude įkūrė naują kongregaciją, kurią globojo vyskupas Devereux. Iki šiol ten veikia mokyklos, ligoninės ir
darbą tęsia nuo 1852 m. įkurta seserų Asumpcionisčių misionierių kongregacija.
Po trumpos ir skaudžios istorijos šioje šalyje seserys asumpcionistės į Ruandą,
tai yra Afriką, sugrįžo tik apie 1956 m. Žinių apie šį įsikūrimą ir pirmąją mokyklą Birambo mieste liko nedaug, viskas buvo sunaikinta per 1994 m. Ruandoje
įvykusį genocidą. Ten, kai Europoje jau kūrėsi mišrios mokyklos, buvo atidaryta
pradinė mokykla mergaitėms kaip vienintelė galimybė gauti išsilavinimą. Mokyklos darbo laikas priklausė nuo ūkio darbų ritmo, labiau nei rašyti ir skaityti
tėvai norėjo, kad mergaitės išmoktų siūti. Todėl visų pirma buvo atidaryta namų
apyvokos ir ūkio mokykla moterims, vėliau – pradinė mokykla mergaitėms.

Ši nuotrauka daryta apie 1859 m., po dramatiško atsiskyrimo su Marija Eugenija ir
naujos vienuolijos įkūrimo. Nuotrauka įrodo, kad Marijos Eugenijos ir s. Gertrūdos
(viršuje, antra iš kairės) korespondencijoje minėti muzikos instrumentai pasiekė Kapą
4
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Mokykla Burundi mieste buvo atidaryta 1955 m. birželio mėnesį, joje
pradėjo mokytis 23 mergaitės. Į Ruandą asumpcionistės atvyko Vysk. Bigirumwami kvietimu, kuris labai šiltai priėmė ir pavedė ugdymo misiją5. 1955
m. kovo 9 d. parašytas laiškas iš Birambo atskleidžia, kad tėvai neskuba vesti
mergaičių į mokyklą, nes reikia, kad jos dirbtų laukuose, taip pat labiau renkasi tik mergaitėms skirtas mokyklas, o ne mišrias. Pirmosios misionierės,
kol buvo statoma mokykla, buvo atidariusios laikiną siuvimo mokymo centrą, į kurį galėdavo ateiti visos moterys ir mergaitės, kurios nori išmokti siūti.
Ten buvo atidarytas pirmasis darželis6 mergaitėms, nes berniukams mokykla
jau veikė7. Tame pačiame interviu nurodoma, kad po mokyklos ikimokyklinio amžiaus mergaitėms bus atidaryta pradinė mokykla, o dar vėliau, remiantis misionieres pakvietusio vyskupo
pageidavimu, pensionas mergaitėms,
nes jau yra pakankamai praturėjusių
šeimų, kurios gali suteikti merginoms vidurinį išsilavinimą.
1957 m. šalia mokyklos buvo pastatytas dispanseris, kurio paskirtis
ne tik teikti medicininę pagalbą, bet
ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
Tai patvirtina, kad Afrikoje iki šių dienų negalima griežtai atskirti švietimo
Birambo dispanceris
ir sveikatos apsaugos funkcijų.
1960 m. plečiantis misijų vietoms ir augant įstaigoms, reikėjo daugiau žmonių, kurie galėtų jose dirbti. Taip pat vyko pokyčiai Bažnyčioje, vis daugiau į misijų veiklas
įsitraukė pasauliečių. Šiame kontekste įsikūrė AMA (Auxiliaire missionaires de l‘Assomption). Ši organizacija gyvuoja iki šių dienų. Pirmosios AMA misionierės buvo
šešios Lubeck mokyklos abiturientės, kurios 1960 m. išvyko į Afriką, Dramblio kaulo
krantą. Šios organizacijos susikūrimas žymi naują ugdymo etapą Asumpcion mokyklose. Iš savanorių laiškų, atsiminimų ir dienoraščių išryškėja keli nauji asumcionistinio
ugdymo aspektai plečiantis misijų veiklai už Europos ribų.
AMA savanoriai padeda atlikti misijas, ypač ten, kur trūksta vienuolių ir reikia ypatingo atsidavimo. Jie prisideda vykdydami misiją neatlygintinai, nes misijų šalys neturi
mokytojų ir negalėtų išlaikyti apmokamų darbuotojų. Šių savanorių dėka atsiranda
artimesnis kontaktas su vietos gyventojais. Daugelyje atsiminimų išryškėja jaunimo,
išvykusio į misijas, užsimezganti draugystė su mokiniais misijų mokyklose.
S. Marie Denis laiškas seserims į Belgiją iš Ruandos, Kabgay 1954-11-24
Belgijoje ir Prancūzijoje nuo XIX a. darželio auklėtiniai vadinami mokiniais, o darželis – mokykla. Iš nagrinėjamų
šaltinių galima suprasti, kad pirmosios mokyklos mokinės buvo nuo 4 metų amžiaus.
7
Nežinomo laikraščio iškarpa, Jean Pelissier „Une fonadtion des religieuses de l‘Assomption dans le vicariat de Nyundo
entièrement confié au clergé indigène“.
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Sesuo, kuri žuvo po nukritusiu varpu
Australijos vyskupas Vitte 1873 m. kreipėsi į seseris Lyone, kviesdamas į
misijas Naujojoje Kaledonijoje. Kvietime yra dvi užduotys: Numejoje ištremtų
šeimų, kurios nepakluso to meto Prancūzijos valdžiai, vaikų ugdymas, tikintis,
kad gerai išlavintos mergaitės sugebės padaryti įtaką ir savo šeimai. Kita misija
– džiunglėse, netoli Numėjos, įkurti mokyklą čiabuvių vaikams. Pagal vietinius
papročius šeimos, kuriose gimdavo „per daug“ mergaičių, palikdavo jas džiunglėse. Marija Eugenija viename savo pamokyme seserims rašo: „Numėjoje, kur
vyksta mūsų seserys, yra mažų mergaičių, kurias surenka viena atsidavusi ponia.
Aišku, jas reikia išmokyti katekizmo, skaityti, prancūzų kalbos, taip pat kaip elgtis ir tvarkyti namus, pašvęstus Dievui (bažnyčią – vert.). Svarbiausia šias mažas
kaledonietes išmokyti sodininkystės, skalbti ir virti. Nesudėtingus patiekalus, tarsi
jos turėtų virti Paryžiaus restoranuose...“8 Užduotis – paruošti mergaites savarankiškam gyvenimui. Pirmoji misionierių grupelė, trys seserys, 1873 spalio
26 d. išplaukė iš Marselio uosto laivu, kuris vyko į Ceiloną, paskui kitu laivu
keliavo iki Australijos, Sidnėjaus ir iš ten trečias laivas jas nugabeno iki Naujosios Kaledonijos sostinės Numėjos. Kelionės tikslą misionierės pasiekė 1874
m. sausio 28 d., po trijų mėnesių kelionės, pilnos sunkumų, nuotykių ir jau
galimybės pažinti vienoms kitas. Pačią seserų bendruomenę ištiko dideli išbandymai: viena sesuo susirgo dar kelionės metu ir, niekada nepakilusi iš ligos
patalo, po metų mirė Numėjos vienuolių išlaikomoje ligoninėje.
Kita sesuo nemėgsta šios misijos ir didžiąją laiko dalį ji praleidžia kelionėse į Sidnėjų, kur gyveno jos dėdė, ji rašo laiškus įkūrėjai bandydama įtikinti,
kad reikia kurti mokyklas baltiesiems Sidnėjuje, o ne mokyti laukinius. Tokia
misija reikalauja didelio pasiruošimo. Geriausiai čia sekasi seseriai Anastasie,
kuri suburia jau praprususius čiabuvius ir organizuoja mergaičių mokymą.
Ši sesuo buvo labai mylima vietinių gyventojų, o po tokios trumpos misijų
istorijos (nes sesuo žuvo po nukritusiu varpu) ją mena iki šiol tame regione
populiarus mergaičių vardas Anastasie.
Ko reikėjo šiai misijai ir pedagoginiam darbui? Be abejo, galbūt iš laiko
perspektyvos – geresnių materialinių sąlygų, geresnio pasirengimo priimti
svetimą kultūrą. Bet svarbiausia yra vidinė motyvacija, vidinė dvasinė patirtis
ir įsitikinimas, kad ugdymo dėka gali pasikeisti žmogaus gyvenimas.
Archyvuose nėra išlikusių jokių šios misijos nuotraukų, tik pačių seserų atsiųstas piešinys liudija, kaip atrodė namas, kuriame kūrėsi pirmoji mokykla. O
pasakojimai apie gaisrą, kurio metu sudegė šiaudinis vienuolyno ir mokyklos
8
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stogas, ir apie liūtis, kurių vanduo užliedavo visų kambarių grindis, leidžia įsivaizduoti daugiau negu kuklias sąlygas.

Nevaldomi mokiniai ir tikėjimas pedagoginiais sprendimais
Būtų iliuzija manyti, kad anksčiau, tais „gerais laikais“, viskas buvo paprasta. Iš tiesų, mokiniai visada bandė mokytojus: kokios yra tavo pakantumo
ribos, ar tu mane myli, ar tikrai mane besąlygiškai priimi. Apie tokius išbandymus liudija seserų iš Bordo mokyklos korespondencija su Marija Eugenija.
Bordo mieste mokykla įsikūrė 1860 metais. Marijai Eugenijai tuomet buvo
keturiasdešimt treji metai. Sukaupta patirtis, išgyventos nesėkmės ir džiaugsmai augino vidinį pasitikėjimą Dievu ir nuolankų žvilgsnį į save pačią. Bordo
mokykla prasidėjo nuo nykstančios dominkonių tretininkių mokyklos, kurios pensione buvo 80 mokinių, o kai mokinių šeimos sužinojo, kad keičiasi
mokyklos savininkas, liko tik penkios mokinės. Negana to, atvyko įvairių buvusių šeimininkių skolų išieškotojai, kurie reikalavo padengti vieną po kitos
augančias skolas. Šiame kontekste teko atnaujinti mokyklą, pritraukti naujų
mokinių ir įgyti buvusių pasitikėjimą. Vienas iš sprendimų buvo atidaryti
eksternatą. Tuomet paaiškėjo, kad tėvai nenori išleisti vienų savo dukrų į pavojingas Bordo gatves. Mokykla įsigyja „mokyklinį autobusą“ – arklius su ilga
karieta (panašia į autobusą), kuri suka ratus nuo durų prie durų ir surenka
mergaites į mokyklą.
Išsprendus vadybinius klausimus, Bordo mokykla pasitiko seseris su pedagoginiais iššūkiais. Viena sesuo laiške įkūrėjai Marijai Eugenijai skundžiasi
nebesuvaldanti klasės mergaičių, kurios panašios į drugelius, labai nepastovios, blaškosi į visas puses, pačios
nežinodamos ko nori, paviršutiniškai plevena per gyvenimą. Marijos
Eugenijos laiško ištrauka, atsakymas
šiai seseriai, yra iššūkis, kuris tapo
asumpcionistinio ugdymo ašimi:
„Nenukirpkite drugeliams sparnų, bet
nukreipkite jų skrydį.“ O Patarimuose
apie ugdymą ji rašo: „Net blogiausiai
besielgiančių mokinių prigimties gilumoje esama gėrio, tikėkime juo ir
Misionierių atsiųstas piešinys vaizduojantis jų
atkakliai jo ieškokime, o jeigu jo nenamus ir mokyklą Naujojoje Kaledonijoje
11
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randame, žinokime, kad čia mus apakina mūsų tikėjimas savo pačių tobulumu.“9 Marija Eugenija norėdama
padrąsinti savo seseris Ugdymo patarimuose rašo: „Tikėjimas suteikia kur
kas daugiau išminties negu senatvė.“10

Nuotolinis mokymas –
kaip kūrybiškas atsakas į
susiklosčiusią situaciją
Kadangi mokykla kūrėsi Paryžiuje, kur tuo metu jau veikė pensionatas Auteuil, nauja mokykla pradžioje
buvo tarsi Auteuil filialas su nauja
ugdymo filosofija – eksternatu. Dėl
geografinio artumo nėra laiškų, kurie paprastai yra informatyvūs apie
mokyklos kasdienį gyvenimą, kultūrą ir pateikia vertingos informacijos
apie to meto iššūkius bei sėkmes. Bet
apie mokyklos kultūrą daug atskleiLubekas
džiama grožinėje knygelėje vaikams
„Mary aux yeux verts“ („Žaliaakė
Marija“), kurioje pasakojama mergaitės, atvykusios iš Indijos mokytis
į Paryžių XX a. pradžioje ir gyvenančios nedideliame Lubeko pensionate, kasdienybę, sunkumus mokantis
prancūziškos kultūros kontekste,
santykius su klasės draugėmis ir mokytojomis.11 1882 m. Paryžiuje įkurtos dar vienos, naujos, asumpcion
mokyklos tikslas: „Reaguoti į ugdymą
be Dievo, duoti valdančios klasės jauLubeko bokštas
nimui solidų, persmelktą krikščionybe
išsilavinimą ugdant elitą, kuris gebės
būti tarsi raugas, nuo kurio pakyla

Patarimai apie ugdymą, 2016
Id.
11
Johnny, Mary aux yeux verts, Flammarion, 1961
9

10

12

visa tešla.“12 Eksternatas, sakytume, įprasta ugdymo forma šiandien, kai mokiniai susirenka ryte į mokyklą, o po pamokų grįžta namo. Bet tada tai buvo
tikra inovacija tarp aristokratiškų ir buržuazijos šeimų, nes tokios mokyklos
dėl ribotų išteklių buvo tik kaimuose ir skirtos nepasiturinčių šeimų vaikams.
Tiek mokytojams, tiek mergaičių šeimoms reikėjo žengti naują žingsnį. Iki
tol, mergaitę atidavus į pensioną, visa ugdymo atsakomybė buvo perkeliama
vienuolynui ar kitam ugdymo įstaigos savininkui, dabar po pamokų ji grįždavo į šeimą ir gyveno savo aplinkoje.
Nuo 1887 m. Lubeko mokykla pradeda organizuoti aukštesniuosius kursus: filosofijos, šiuolaikinės istorijos, literatūros; taip pat tuo metu Paryžiuje
populiarėjančias konferencijas, kurios yra suaugusiųjų ugdymo dalis, vykdoma bendrojo lavinimo mokyklose. Pati Marija Eugenija Mileret mėgdavo eiti
pasiklausyti šių paskaitų. O šalia aukštesniųjų kursų atsirado ir šiandien vadinamas „nuotolinis mokymas“. Mokinės turėdavo susirinkti mokslo metų pradžioje, joms būdavo pristatomos programos, nurodomos gairės. Paskui kiekvieną savaitę mergaitės siųsdavo paštu atliktus namų darbus, o kitą savaitę
gaudavo ištaisytus, su komentarais. Mokslo metų pabaigoje turėdavo atvykti
laikyti egzaminus. Kol naujos ugdymo formos įsitvirtino šioje asumpcionistinėje mokykloje, Prancūzijoje vyko didžiulės permainos, kurios neaplenkė
ir Lubeko. Politinė situacija buvo nepalanki Katalikų Bažnyčiai, Prancūzijos
valdžia uždarinėjo vienuolynus kaip nenaudingus visuomenei, ribojo religinę-švietėjišką veiklą. Vienuolės su pensionų ugdytinėmis traukėsi į kaimynines šalis, pavyzdžiui, Auteuil bendruomenė kartu su mokinėmis pasitraukė
į Belgiją. O Lubekas 1906 m. „nuėjo į pogrindį“. 1906 m. gruodžio 28 d. Lubeko mokykla gavo policijos pranešimą, kuriame reikalaujama uždaryti mokyklą per 8 dienas. Direktorė tą žinią gavo mokinių egzamino metu. Tą pačią dieną tėvams buvo išsiųsti pranešimai apie mokyklos uždarymą. 1907 m.
sausio 2 d. įvyko paskutinės pamokos, o sausio 4 d. mokykla uždaryta. Kaip
ir buvo nurodyta sausio 5 d. į mokyklą atvyko likvidatoriai.
Bokšte įsikūrė dvi seserys, be jokių išorinių vienuoliškų ženklų, ir iš ten toliau vadovavo mokyklai. Pradžioje mokykla veikė tik kaip nuotolinio ugdymo
kursai, paskui keitėsi politinė situacija, įsidrąsino mokinės; seserys, apsirengusios pagal to meto pasauliečių stilių, ir mokytojos pasaulietės, tarp kurių buvo
garsi lenkų kilmės panelė Anita Ponička, buvusi Lubeko mokinė. Mokykla
buvo įregistruota kaip privati panelės A. Poničkos mokykla. Ją ilgai mokiniai
prisiminė kaip labai griežtą ir kartu atidžią kiekvienam mokiniui direktorę,
visą savo gyvenimą pašventusią mokyklai. „Ugdyti vaikus, tai pakelti į viršų. Tai
12
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reikalauja didelio savęs išsižadėjimo, meilės. Palikti kiekvienam jo originalumą,
jo „savitą malonę“ ir „ištraukti“ iš kiekvieno maksimaliai, kas įmanoma, gerbti
ir teikti pirmumą kiekvienai iniciatyvai, kovoti prieš bet kokią egoizmo formą
ir ypač – niekada neprarasti pasitikėjimo“13, – rašė ji. Anita kalbėdavo nedaug,
bet turėjo didelį poveikį savo pačios pavyzdžiu. Ji siekė vaikams atverti plačius
horizontus leisdama jiems įsisąmoninti, kokia atsakomybė jų laukia. Jos pedagoginėje veikloje atsiskleidė intuityvumas (kaip gebėjimas įžvelgti esminius dalykus pokalbiuose ir susitikimuose) ir gebėjimas žavėtis.
Visa ši įkūrėjos ir pirmųjų seserų bei mokytojų pasauliečių išmintis, kūrybiškumas, drąsa kyla ne tik iš įgytų kompetencijų, šiuolaikiškai tariant, „keliamos
kvalifikacijos“, bet iš tikėjimo patirties.
Tikėjimo nuotykio istorija toliau rašoma XXI amžiuje. Pavyzdžiui, nauja
mokykla Tanzanijoje, kuri dar vadinama „popiežiaus mokykla“. 2006 m., kai
popiežius Benediktas XVI kanonizavo
Mariją Eugeniją, kongregacija norėjo
dovanoti reikšmingą dovaną Bažnyčiai
– remti mokyklos įkūrimą. Šventasis
Tėvas, su dėkingumu priėmęs dovaną,
„grąžino“ ją seserims ir paprašė atidaryti misijų mokyklą mergaitėms, kurioje galėtų mokytis neturtingų šeimų
Anita Ponička atsiima apdovanojimą už dukros.
nuopelnus Lubeko mokyklai ir asumpcion
Kita, ne mažiau turtinga nuotykių ir
ugdymui
Dievo vedimo ženklų, yra istorija Lietuvoje. Šiuolaikiška asumpcionistinė
mokykla šiandien yra Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija, kurioje
dirba išradingi mokytojai, tikintys,
kad vienoje klasėje gali mokytis patys
įvairiausi mokiniai, kad mokymas(is)
vyksta ne tik klasėse ir prie suolų, bet ir
naujose ugdymo erdvėse, gamtoje, išvykose. Kartu siekiantys, kad kiekvienas vaikas darytų maksimalią pažangą
pagal savo galimybes ir pasiektų kuo
Anita Ponička (viršuje, trečia iš kairės) su aukštesnių jam įmanomų rezultatų,
Marijos vaikų organizacijos narėmis
nes negabių vaikų nėra.
14
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Bus siekiama išmokyti mokines siuvimo, ypač tiek, kad esant reikalui jauna
mergaitė galėtų susitvarkyti savo drabužius. Vieną kartą savaitėje vaikų siuvimo darbai bus skiriami vargstantiems18.
Namai yra sename Marbeuf19 sode, kur mokiniai gali kvėpuoti pačiu švariausiu oru. Nuostabus 3 akrų20 parkas yra skirtas jų poilsiui per pertraukas ir
pasivaikščiojimui.
Mokinio mokymosi ir elgesio rezultatų suvestinė išsiunčiama tėvams kiekvieno trimestro pabaigoje.
Tėvai su vaiku gali susitikti tik ketvirtadieniais nuo 15.00 val. iki 18.00 val.
ir sekmadieniais nuo 13.00 val. iki 14.00 val. Tėvai yra prašomi raštu pateikti
sąrašą asmenų, kuriems leidžiama lankyti mokines. Mokinės gali palikti pensionatą kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 8.30 val. vakaro, bet
išleidžiamos tik su asmenimis, kuriuos yra nurodę tėvai. Tik dėl labai svarbių
priežasčių ir per Kalėdas bei Velykas leidžiama nakvoti ne pensionate21.
Visi jauni žmonės, kurie buvo kitoje mokykloje, bus priimti tik gavę pakankamą įvertinimą iš buvusios mokyklos vadovų.
Mokiniai negali atsinešti jokių savo knygų be vyresniosios leidimo. Kiekviena
mokinė moka po 3 frankusper metus už biblioteką, kuria gali naudotis ir kurioje ras visas jai reikalingas knygas.
Tėvai prašomi skirti nedidelę sumą mokinių kiekvieno mėnesio smulkioms
išlaidoms. Visi kiti mokiniams skirti pinigai patikimi vienuolėms, kurios tikrina
jų panaudojimą.
Laiškai vienuolėms ir vaikams turi būti su pašto ženklu22.
Kaina vieneriems mokslo metams yra 900 frankų23, ji turi būti sumokėta iš
anksto trimis etapais:
Į kainą įtraukiamos skalbimo išlaidos ir rašymo priemonės: plunksnos, rašalas ir paprastas popierius.

Pensionnat des Dames de l‘Assomption
Asumpcion ponių pensionas14

Šios įstaigos (pranc. institution) tikslas – pasiūlyti tėvams mergaičių mokymą ir ugdymą, kurio reikalauja pasaulietiniai įpročiai, taip pat suteikiant visas
religinio ugdymo garantijas bei jungiant stiprias studijas su krikščionišku vadovavimu.
Kad pasiektų savo plano ir idėjos vienovę, Asumpcion ponios (Les Dames
de l‘Assomption) pačios imasi dėstyti gamtos mokslus visose klasėse, taip pat,
tėvams pageidaujant, veda užsienio kalbos pamokas. Kiekviena mokytoja turi
savo dėstomą dalyką ir, būdama laisva nuo visų pasaulio rūpesčių, gali sustiprinti savo mokymą nuolatinėmis studijomis, kad mokinių lankomos pamokos
būtų išsamios ir gerai paruoštos, kaip to pageidauja tėvai.
Mokytojos, dėstančios anglų ir vokiečių kalbas, pačios yra anglės ir vokietės.
Kiekvieną dieną jos per pertraukas arba siuvimo pamokas savąja kalba draugiškai bendrauja su mokinėmis, kad jas išmokytų tos kalbos vartojimo ir tarimo.
Taip pat užsienietėms mokinėms jos veda gramatikos ir literatūros pamokas
jų kalba, kad suteiktų prancūzišką išsilavinimą ir tą, kuris yra jų šalyje.
Sutelkusios dėmesį į mokymą, auklėtojos (mokytojos) labiausiai rūpinasi
jaunos mergaitės ugdymu: nušviesti jos dvasią; valią pakreipti į gera; sustiprinti
tikėjimą; visame kame protą, kaip ir širdį, pakreipti į krikščionybę; parengti visiems uždaviniams, kurie jos, kaip dukros, žmonos ar krikščionės motinos, laukia pasaulyje, pagal pašaukimą, kurį Dievas jai skirs. Toks turi būti kiekvienos
vedamos pamokos tikslas.
Namų15 vidaus tvarka yra motiniška. Esant ribotam mokinių skaičiui, vienuolės gali nedelsdamos pasirūpinti kiekviena mokine. Visų pirma jos siekia ugdyti
charakterį16, mokyti paprastumo jų polinkiuose ir elgesyje. Priežiūra yra nuolatinė: auklėtoja nakvoja bendrabučiuose17 ir niekada nepalieka mokinių vienų.
Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų sveikatai: švarai; laikysenai; tvarkai; atsargumui, kurio reikia laikytis dėl jauno amžiaus; pagalbai ir apsaugai atsižvelgiant į temperamento trapumą; sveikam, sočiam ir įvairiam maistui. Trumpai
tariant, tiek sveikoms, tiek susirgus, bus suteikiama tokia pagalba ir rūpestis,
kokio tik galėtų trokšti motiniškas švelnumas.
XIX a. Prancūzijoje kunigai ir vienuoliai buvo dar vis vadinami ponais, ypač tie, kurie dirbo su pasiturinčių socialinių
sluoksnių žmonėmis.
15
Maison (pranc.) – taip vadinama mokykla ir pensionatas.
16
Lietuvių kalba tai būtų dorinis, vertybinis ugdymas.
17
Vienuolynų pensionatuose mokinės nakvodavo dideliuose bendruose miegamuosiuose, kur lovos būdavo atskirtos
užuolaidomis, kad suteiktų šiek tiek privatumo, o miegamojo gale būdavo atskiras kambarėlis budinčiai auklėtojai.
14

16

Mergaitės siūdavo drabužėlius vaikams ir juos, kartu su seserimis lankydamos vargstančius, dovanodavo.
Mokykla Impase des Vignes (Rue des Postes) buvo iki 1845 m. Chaillots nuo 1845. 10.01 iki 1857 m. Šis informacinis
bukletas buvo parašytas Impace des Vignes mokyklai, o vėliau šalia esančio parko pavadinimas užbrauktas ir įrašytas
„Marbeuf “ parkas, buvęs šalia Chaillots mokyklos (netoli Eliziejaus laukų).
20
1,2 hektaro.
21
Šios praktinės nuorodos nuo 1857 m., kuomet įsikuria mokykla Auteuil, pradeda keistis priklausomai nuo vietos
tvarkos. Pavyzdžiui, Auteuil mokykloje mokinėms pirmą mėnesio ketvirtadienį nuo popietės iki kitos dienos ryto
leidžiama tėvams sutinkant palikti pensioną ir pan.
22
Tuo metu būdavo galima siųsti laišką be pašto ženklo, o už pašto paslaugas turėdavo apmokėti laiško gavėjas.
23
Norint įvertinti, ar pirmojoje mokykloje mokami mokesčiai yra dideli ir kam jie prieinami, reikėtų palyginti su to
meto pajamomis ir kainomis. Padienis darbininkas XIX a. viduryje per metus uždirbdavo 200 Fr., tarnas – apie 500
Fr, sodininkas iki 700 Fr. Vienos dienos valstiečio uždarbis svyruodavo nuo 1,99 iki 2,80 Fr. (neskaitant maitinimo).
Kokios buvo buržuazijos sluoksnio šeimų pajamos, yra sunku sužinoti, nes jų atlyginimai nebuvo nei už valandas,
nei už mėnesį. Tai bankininkų, verslininkų praturtėjusios šeimos. Skirtingai nuo senosios aristokratijos, kuri turėjo
kilmingus vardus, monarchų suteiktus titulus ir paveldėtas žemes, naujas buržuazijos sluoksnis formuojasi mieste, yra
novatoriškas, turintis geras pajamas, bet mažą kapitalą. Būtent šių šeimų dukros ir mokėsi asumpcion mokyklose. Nors
nuo 1845 m., kuomet mokykla iš Impace des Vgnes persikėlė į Chaillot, mokinių registre atsiranda kilmingų pavardžių.
18
19
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prisiimti atsakomybę arba leisti, kad tai būtų atliekama už papildomą mokestį.
Kiekviena mokinė ateidama į mokyklą sumoka 60 frankų (vienkartinį mokestį)
naktiniam staleliui ir lovai su patalais (neįskaitant patalynės). Tėvai pridės tai,
ką jie mano esant reikalinga, iš medvilnės ar vilnos apatiniams drabužiams, visi
daiktai, kokie jie bebūtų, turi būti pažymėti namų vardu30 ir mokiniui priskirtu
numeriu.

Už visus pradėtus trimestrus mokamas visas mokestis.
Užsienio kalbų pamokos, dekoratyviniai menai, išlaikymas24, gydytojo ir gydymo paslaugos yra tėvų apmokamos atskirai.
Už pianino nuomą ir išlaikymą mokama po 24 frankus metams.25
KRAITIS26
Stalo įrankiai ir sidabrinis puodelis27, stalo peilis, apvalus metalinis servetėlių
žiedas, 3 patalynės komplektai, 12 rankšluosčių, 6 stalo servetėlės, 12 marškinių,
6 naktiniai marškiniai uždaru kaklu, 24 nosinės, 12 kojinių porų, 2 peniuarai, 8
naktinės kepuraitės, 8 vienodos apykaklės, 6 pasijoniai (vienas iš jų – baltas),
12 apykaklių, 3 šviesaus muslino šaliai (vėliumai) iki 1,80 m ilgio28, 3 juodo lino
prijuostės (viena plonesnės medžiagos – sekmadieniams), 1 nedažyta batisto
skrybėlė29, 2 baltos medvilnės lovos apklotas, 1 takelis prie lovos, 1 rankdarbių
dėžutė (su siūlais, adatomis, žirklėmis ir t.t), tualeto reikmenys: šepetys, šukos
ir t.t.
UNIFORMA
Žiemą:
1 mėlyna merino vilnos suknelė
sekmadieniams
2 juodos vilnonės suknelės
kiekvienai dienai

Vasarą:
1 mėlyna muslino ir lino suknelė
2 plonos medvilnės mėlynos su
baltais taškeliais suknelės
1 balta suknelė šventėms

Pastaba
Mokiniams neleidžiami jokie papuošalai. Tėvai prašomi pasiimti medžiagos
pavyzdžius, kad galėtų pasiūlyti uniformas. Vaikai neišeina į gatvę su uniformomis. Mokytojos nėra atsakingos už uniformų taisymą, jos parodo mokiniams, kaip reikia prižiūrėti darbužius. Sudėtingiems tvarkymams tėvai prašomi
24
Tai būtų „papildomos paslaugos“, pavyzdžiui, drabužių skalbimas, batų valymas, patalpų valymas, jeigu to nedaro
pačios mokinės.
25
Nuo 1857 m. bukletuose atsiranda nauja pensionatuose siūloma veikla – užimtumas atostogų metu. Pavyzdžiui:
„Taip pat yra pridedamas mokestis mokinėms, kurios atostogas praleidžia vienuolyne. Atostogos kaime – 150 frankų
mėnesiui, prie jūros – 200 frankų mėnesiui“. Kaikuriuose bukletuose pateikiami atskirų pamokų papildomi mokesčiai.
Pavyzdžiui: Užsienio kalbos ir dekoratyviniai menai. Anglų k. – 10 Fr.(mėnesiui), Vokiečių k. – 10 Fr., Ispanų k. – 12
Fr., Italų k. – 12 Fr., Piešimas – 12 Fr., Gimnastika – 12 Fr., Laikysenos – 5 Fr., Dainavimas – 5 Fr. už pusės valandos
pamoką, Solfedis – 12 Fr., Pianino pamokos – 25 Fr.
26
Taip buvo vadinama dėžė, kurią kiekviena mergaitė turėjo atsivežti atvykdama į pensionatą
27
XIX a. Prancūzijoje šeimos dažnai krikšto dieną dovanodavo vaikui sidabrinį puodelį arba stiklinaitę.
28
Moterys XIX a. eidamos į bažnyčią turėdavo prisidengti galvas. Ponios gaubdavosi permatomais lengvais šaliais.
29
Darbui ir laisvalaikiui sode

18

Mokyklos aprašas

30

JM ir A (Ave Maria)

19

20
Pirmasis pamokų tvarkaraštis

