JfITINI MARIA MONTESSORI

Maria Montessori, maailman tunnetuimpia pedagogeja, kehitti ensim
maisena mania niista kasvatusmenel.elmi,sta, joita nykyaan sovelletaan
lapsiin. Niin tiedenainen kuin olikin, han ei koskaan unohtanut,
etta jokainen lapsi on pieni persoon�llisuus ja yksilollinen olento
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UN olin poika, herasin varhain
erii.ana aamuna kodissamme
'- Roomassa vuoteeni tarinaan ja·
kumeaan, jylisevaan ii.ii.neen. Tuskin
ehdin avata silmii.ni kunnolla, kun
aitini tuli huoneeseen tyynenii. ja hy
myilevii.nii. ja istuutui vuoteeni lai
dalle.
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"Mario", han sanoi, "nii.etko, miten
kattokruunu heiluu edestakaisin ?"
Nainhii.n mina sen. "Tunnetko, miten
lattia tarisee ?" Nyokkasin.
Aiti levitti kasivartensa ikaii.n kuin
kutsuen minut katsomaan suuren
moista ihmettii.. "Mario, ta.ma on
maanjaristys."

(Jiilkipainor kielletaiin)

Maria Montessorille maanjaristys
kin merkitsi tilaisuutta avartaa laps¢n
maailmankuvaa. Han uskoi vakaasti
siihen, ettii. Jumala on antanut jokai
selle ihmiselle tahdon ja voiman tii.y
dentii.a ja toteuttaa itseaan. Keksimalla
keinon naiden voimien vapauttami
seen hii.n naytti maailmalle uuden tien
kasvatukseen, tien, joka perustuu it
sensii. loytamisen ja tuntemisen rie
mukkaisiin havaintoihin.
Jalkeenpain ajatellen on vaikea ta
juta, miten hii.n sai viedyksi pii.ii.tok
seen niin monia asioita niin monilta
eri aloilta, aluksi tiedenaisena - hii.n
oli antropologi ja Italian ensimmai
nen naislii.ii.kii.ri - ja sitten innoittu
neena pedagogina, joka loi nimeii.ii.n
kantavan maailmankuulun jarjestel
mii.n, jota hii.n itse sovelsi perustamis
saan lastentarhoissa. Se; ettii. olen saa
nut olla osallisena tii.ssii. tyossa, on
suurin ylpeyteni aihe. Jouduin kerran
lapsena tungoksessa eroon aidistani.
Vihdoin loydettyii.ni ha.net kerskailin:
"Et voi mennii. minnekii.ii.n, mistii. en
loytaisi sinua." Kykenin likipitaen to
teuttamaankin kerskaukseni. Seurasin
aitiani puolen maapallon poikki hii.
nen sihteerinaan, apulaisenaan ja nuo
rempana tyotoverinaan - kaikkialle,
minne tyo ha.net veikin.
Monista muista vti.osisadan vaih
teen aikaisista oppineista naisista poi
keten aitini pukeutui elegantisti ja sii.
teili naisellista suloa. Han piti paljon
hyvii.stii. ruoasta, hauskasta seurasta ja
henkevii.stii. keskustelusta. Hii.nen il
meikkaii.t ruskeat silmansii. saattoivat
loistaa ihastuksesta ja ne kykenivii.t
myos tekemii.ii.n tarkkoja havaintoja.
"Onnellisen elii.mii.n salaisuus on
siina, ettii. oppii tottelemaan todelli-
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suutta", oli aidilla tapana sanoa. Han
osasi puolueett�"niasti tarkkailla ym
paroivii.ii. maailmaa ja nahdii. sen ilmiot
sellaisina, kuin ne olivat, antamatta
toiveiden tai odotusten vii.rittii.a niita.
Niinpa hii.nen opettajille tarkoitetut
kurssinsa alkoivatkin aina ha vamto
jen teon opettelemisella. "Teidii.t on
opetettu kiinnittii.mii.ii.n lasten huomio
itseenne", sanoi aiti, "nyt on teidii.n
vuoronne tarkkailla heita."
"Liiari paljon tehtavaa." Aiti oli
pikku tyttonii. koulunsa huonoin op
pilas, hii.nen oli suorastaan mahdoton
ta saada lii.ksyjii. pii.ii.hii.nsii.. Kymmen
vuotiaana Maria-tyttonen ii.kkiii. muut
tui. Ikaistensii. tyttojen tapaan hii.ntakin
alkoi kiinnostaa uskonto, ja tii.lloin
han tuli tietoiseksi siita, ettii. hii.nellii.
kin oli kutsumuksensa. Vanhemmat
huomasivat ta.man ensi kerran silloin,
kun tytii.r sairastui vakavasti infiuens
Sl!,a,n. Laii.kari kehotti heitii. valmis
tautumaan pahimpaan, mutta Maria
rauhoitti a.itlaan: "Ala sure, mamma
mia, en mina aio kuolla. Minulla on
liian paljon tehtavii.a '. "
Nyt hanesta tuli luokkansa paras.
Vanhemmat ehdottivat, ettii. han ryh
tyisi opettajaksi, mikii. siihen aikaan
oli ainoa naisille mahdollinen ura,
Maria kieltaytyi harkitsemastakaan
ta.ta, han oli naet paii.ttii.nyt ruveta in
sinooriksi. Nelitoistavuotiaana hii.n
ltneni pojille tarkoitetun teknisen kou
lun oppilaaksi. Vuoden kuluttua hii.n
vaihtoi opintonsa biologiaan, ja vih
doin han paatti ryhtya laakariksi.
"Mahdotonta", sanoi professori
Guido Baccelli, Rooman yliopiston
lii.ii.ketieteellisen tiedekunnan dekaani.
Mutta lopulta Maria sai kuin saikin
luvan ryhtyii. opiskelemaan erivapau-
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della ja sai lisaksi pian apurahankin.
Hao rahoitti myos opintojaan antamalla yksityistuoteja. Haoeo isansa,
joka paheksui tyttarensa meoettelya,
oli vuosikausia saoomatta hanelle sanaakaan. Ainoana naisena laaketiedetta lukevien joukossa Marian oli selviydyttava monista vaikeuksista ja
hankalista tilanteista, mutta han suoritti tasta huolimatta tutkintonsa.
"Rakkaa t idiootit." Nyt han liittyi
yliopiston psykiatrisen klinikan laakarikuntaan, ja hanen yhdeksi tehtavakseen tuli jokapaivainen kaynti
kaupungin mielisairaaloissa valitsemassa opetusta varteo havaintopoti�
laita. Tuohon aikaan heikkolahjalset
lapset oli sijoitettu samaan palkkaan
- ja muutoinkin luokiteltu yhteen mielisairaiden kanssa. Eraassa sairaalassa aitini naki, rniten joukko tallaisfa lapsia oli koottu tyhjaan huoneeseen kuin vangit. "Katsokaa", sanoi
sairaalan johtajatar inhoten, "syotyaan
he kieriskelevat lattialla kuin elaimet
ja etsivat leivanmurusia." A.itini teki
havaintojaan. Kimeasti ja sekavasti
j huudahdellen lapset kurkottelivat leivankappaleita lattialta ja muovasivat
niita erilaisiksi mohkaleiksi.
Kuin valahdyksena aitini kasitti,
etteivat nuo lapset olleet niinkaan
ruoan kuin askartelun tarpeessa. Nuo
pikku kadet kurkottelivat saadakseen
kosketuksen muuhun maailmaao. Jokin sisainen voima pakotti pieookalset kehittamaao ruumistaan, sieluaan
ja persoonallisuuttaan. Heidat tulisi
vapauttaa eika suinkaan pitaa talla tavoin eristettyina ja vangittuina. Mutta
miten heihin saisi kosketuksen?
Tri Baccelli, josta talla valin oli tullut Italian opetusministeri, kutsui

.

1

I

Syyskuu

1tariao lueonoimaan mielisairaanhoi
\ ta�eo kursseille. Ja koska jalkeenjaa
, oetta lapsia kohtaao oli alettu tuotea
yleista mielenkiintoa yha laajemmissa
piireissa, han perusti valtion yllapita
man kokeilukoulun, jonka johtajaksi
tuli - tohtori Montessori. "Kaikesta
huolimatta", kiusoitteli tri Baccelli,
"olette vain nainen ja lastentarhan
opettaja."
"Rakkaat idioottini", aiti kirjoitti
joka paiva hoidokeistaan paivakir
jaaosa. Aamukahdeksasta iltaseitse
maan han seurusteli naiden pienten
olentojen kanssa, jotka yhteiskunta jo
oli hylannyt toivottomina tapauksina,
tehden bavalntojaan ja kokeitaao, "ta
voitellen sita pienta jarjen kipinaa,
jonka toisinaan nain heidan silmis
saan". Kahden ankaran tyovuoden
kuluttua han vei oppilaansa tavallisen
koulun sisaanpaasykokeisiin. Ja nyt
"rakkaat idiootit" osoittivat, etteivat
he niin toivottomia olleetkaan. Monet
heista selviytyivat kokeista aivan yhta
hyvin kuin normaalit lapset.
Julkaistuna tama tieto oli sensaatio. Mutta aiti totesi tapansa mu
kaan ankaran kriittisena, etta todelli
nen sensaatio sisaltyi itse asiassa siihen, etta normaalit lapset selviytyivat
kokeista vain hieman paremmin kuin
nama kehityksessaan jalkeenjaaneet.
Kaytyaan tarkastamassa kansakou
luja han totesi, etta niissa tehtiin kaik
ki mahdollinen lapsen oman aloite
kyvyn nujertamiseksi. Oppilaat pa
kotettiia istumaan pulpeteissa, jotka
olivat niin ahtaita, etta heidan oli suo
rastaan mentava koyryyn jo ennen
kuin kykenivat koville puupenkeille
pujahtamaankaan.
Ilmeisesti oletettiin, etteivat he ta-
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ten paikoilleen ahdettuina voineet olla . Seuraavien · kahden vuoden ajan
kuuntelematta opettajiaan. Parhaioa , nama pikku "vandaalit", kuten muuan
pidettiin sellaisia oppilaita, jotka ja'k reportteri lapsia nimitti, auttoivat ai
soivat pysytella aivan hiljaa, pieninta tiani mullistamaan kaikki kasvatuk
kin liikahtelua seurasi ankara rangais sen siihenastiset periaatteet. Sen sijaan
tus. "Kasityksemme moraalista nayt etta olisi takonut heidan paahansa
taa iskeytyneen takamusten vaiheille", ankaria saantoja, kieltoja ja kuollutta
sanoi aiti joukolle opettajia ja koulu tietoa, aiti etsi keinoja, joiden avulla
naiden lasten omatoimisuutta voisi
viranomaisia.
Lastenk odit. Perustettuaan kou kannustaa.
Hanen ensi askelensa lasten va
lunsa hitaasti kehittyneita lapsia var
ten aiti palasi yliopistoon ja hanet ni pauttamiseksi pakosta oli opettaa
mitettiin lopulta antropologian pro heille hyvia tapoja. "Heille on ope
fessoriksi. Nain kului seitseman vuot tettava, rniten tarkeaa on suorittaa
ta ennen kuin han loysi todellisen ela pienimmatkin askaret hyvin", tahden
mantehtavansa. Eraan yksityisen ra si aiti opettajille. "Sen jalkeen lapsille
kennushankkeen ansiosta monet sa on annettava riittavasti vapautta, niin
dat koyhat perheet olivat saaneet etta he voivat kohdistaa toiminta
muuttaa likaisista, ahtaista asunnois halunsa toivomaansa suuntaan."
taan parempiin ja tarkoituksenmukai Montessorin lapset oppivat niista
sempiin koteihin. Mutta vanhempien maan nenansa sievasti, pesemaan ka
ollessa paivat tyossa ja isompien las tensa, sitomaan kengannauhansa, kiil
ten kouluissaan alle kuusivuotiaat sai lottamaan kenkansa, kiinnittamaan
vat mellastaa vapaina. Niin alueelle vyonsolkensa ja kaatamaan vetta tai
paatettiin perustaa lastentarha, jonka maitoa poydalle laikyttamatta. "Itse
johtajaksi kutsuttiin tohtori Montes luottamus ja itsekuri", aiti kirjoitti,
sori. Han suostui heti ottamaan toi "ovat terveen sisaisen kehityksen ja
men vastaan. Nyt aitini sai kauan toiminnan merkkeja." Tri Sigmund
odottamansa tilaisuuden kokeilla aat Freud huomautti kerran ihailevasti,
etta Montessorin hengessa kasvatetut
teitaan terveiden lasten subteen.
Niin avattiin hanen ·laitoksensa lapset tuskin tulisivat myohemmassa
Casa dei bambini (Lasten talo) San elamassaan psykiatrien vastaanottojen
Lorenzon huonomaineisessa slumrni asiakkaiksi.
korttelissa. "Kuusikymmenta kyyne t Uusiaaskartelu valin eita. Ymmar:
leista, pelokasta lasta, kaikki niin taen, etta lapsi eri aistiensa avulla vol
ujoja, etta heita oli mahdotonta saada kehittaa alykkyyttaan, aitini suunnit
sanomaan sanaakaan, sorrettuja, huo teli uusia opetusvalineita, joita kos
nosti hoidettuja, kalpeita, nalkiinty kettelemalla lapset saattoivat kehittaa
neita lapsia, jotka olivat kasvaneet pi ja lisata muodontajuaan._ �rivarisik�i
meissa loukoissa saamatta minkaan maalattuja, samanmuoto1s1a puupab
laista hengenravintoa." Tahan tapaan koita tutkimalla la psi oppii erottamaan
aitini kuvaili holhokkejaan ensimmai vareja vaaleasta tummimpaan savyyn
saakka. Tasmalleen samannakoisia
sen tyopaivansa jalkeen.
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mutta erisomtma kelloja jarjestele
malla lapsi oppii tuntemaan savelia
ja ryhmittamaan ne asteikoksi. (Useim
mat psykologiset lelut perustuvat
juuri niihin, joita aiti keksi ja kchitti.)
"Mina osaan kirjoittaal" .Aidin
mielesta kolmivuotias lapsi ei ollut Iii
an pieni opettelemaan kirjaimia, jotka
leikattiin pahvista tai hiekkapaperista,
niin etta lapset saivat tunnustella nii
den muotoa sormillaan kirjoituksen
suuntaan. Tamakin oli hanen opetus
valinekeksintojaan. Kerran muuan
piirtamassa ollut poikanen kirjoitti
akkia sanan mano (kasi). Kimeimmalla
aanellaan han huudahti riemukkaasti:
"Mina osaan kirjoittaal" Seka lapset .
etta opettajat keraantyivat pojan ym
parille ihmeissaan ja innokkaina. Ja
niin lapsi toisensa perasta alkoi kir
joittaa huudahdellen: "Mina myos,
mina myosl" Kuitenkaan ei kukaan
ollut varsinaisesti �pettanut heita.
Aid ei ollut tehnyt muuta kuin anta
nut lapsen tyoskenneHa tata varten
jarjestetyssa ymparistossa, missa ta.ma
. . jo �t?J -s�-��-� i -�uha ssa_ te�� a .. o�
paatoks1aan s ilmin nahtav1sta Ja kas1n
kosketeltavista kokemuksistaan.
Casa dei bambinissa lapset oppivat
kirjoittamaan 4-5 kuukautta ennen
kuiri oppivat lukemaan. Kerran aiti
kirjoitti tauluun luokassa, jonka op
pilaat vastikaan olivat alkaneet ope
tella kirjoittamista: "Tule antamaan
minulle suukko, jos osaat lukea ta
man." Paivia kului eika mitaan tapah
tunut. "Lapset luulivat, etta kirjoitte
lin tauluun omaksi huvikseni, kuten
he kirjoittivat omiin pikku tauluihin
sa. Mutta neljantena paivana muuan
pikkuruinen tyttonen tuli luokseni
sanoen 'Eccomi' (Tassa mina olen) ja
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antoi minu lle suukon." Ja nelja-viisi
vuotiaina useimmat Casa dei bambi
nin lapset osasivat seka lukea etta kir
joittaa.
Koulu opetti toisenkin asian: ei
rangaistuksen pelko eika palkinnon
toivo saa lasta tekemaan jotakin, vaan
itse tyon suorittamisen aikaansaama
tyydytyksen tunne. Lapset vapautet
tiin tekemaan asioita, joihin heissa
piili kykyja - paras palkinto heille
oli saada siirtya seuraavaa tehtavaa
suorittamaan.
Sota tuli valiin. Aidin ensimmaisen
kirjan, 'Montessorin menetelman',
ilmestymista (1912) seuraavina vuosi
na hanen lastentarhan opetusmenetel
mansa otettiin kayttoon useissa Eu
roopan ja Yhdysvaltain kouluissa. *
Myohemmin, totalitarismin aikana,
Montessorin menetelma joutui hyok
kaysten ja arvostelun kohteeksi. Sak
sassa ja Itavallassa aitini teoriassa
tuomittiin roviolle kirjojensa myota.
Mu ssolini yritti kayttaa hyvakseen
aitini kuuluisuutta, mu tta kaii.ntyi
myohemmin hanen vastustajakseen,
kun aiti kieltaytyi ryhtymasta- dik
taattorin propaganda-aseeksi. Silloin
Maria Montessorin perustamat kou
lut ja laitokset suljettiin.
"Mario", sanoi aiti silloin, "Jumala
tahtoo saada meidat tajuamaan, etta
olemme jo tehneet tassa maassa tar
peeksi ja etta han tarvitsee meita muu-.
alla." Niinpa aitini lahti 64-vuotiaana
ltaliasta ja asettui Barcelonaan.
Espanjan sisallissodan puhjetessa
olin Lontoossa ja aiti yksin Barcelo
nan-kodissamme kolmen lapseni kera.
* Suomeksi on ilmestynyt hanen teoksen
sa 'Lapsen salaisuu�• (WSOY).
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Kaduilla ajaa ramisteli lojalistien
kaartin kuorma-autoja pidattarniissii.
Francon kannattajiksi epailtyja. Ka
tolilaisia vastaan kuohuivat mielet
korkealla, ja jo se, ettii joku oli
italialainen, saattoi merkita hii.nelle
vaaraa.
Kuorma-auto pysahtyi meidankin
talomme eteen. Aseelliset "milicia
nos"-miehet tuijottivat rakennusta
tiukasti. Vanhempi poikani kertoi mi
nulle sittemmin, etta aitini silloin siir
tyi pois ikkunan luota ja vilkaisi hei
hin lapsiin. "Jonakin paivana", han
selitti yhtii tyynesti kuin aikoinaan
minulle maanjaristysta selostaessaan,
"jokaisen ihmisen on kuoltava. Tois
ten vain on maarii liihtea aikaisemmin.
Nyt me alamme rukoilla ja pyydamme
Jumalalta ohjausta, mihin meidan sit
ten, onkin mentiiva."
Juuri silloin kuului kadulta liihte
viin auton moottorin iiiini. Poikani
lahti alakertaan- ja vilkaisi pikaisesti
ovesta. Miehet olivat lahteneet tie
hensa, mutta he olivat jattaneet
yiestin. Punamaalilla oli riipus
lettu nama sanat: "Tata taloa on
pidettii.va kunniassa. Sen omistaa las
ten ystiivii." Tekstin alle oli merkit
ty kommunistien tunnus, sirppi ja
vasara.
Sota sulki Montessorin koulujen
ovet maassa toisensa periista. Paet
tuaan Espanjasta brittilaisellii tykki
veneellii aiti perusti paamajansa Ams
terdarniin. Sitten tuli kutsu Intiasta,
ja me liihdimme kouluttamaan sika
laisia opettajia. Siellii ollessamme
Italia liittyi sotaan ja meidat intemoi
tiin "vihollismaan kansalaisina". Tas
tii huolimatta aitini jatkoi opetustyo
taan.

Kutsu Afrikkaan. Sodan jalkeen
aitini, joka nyt jo oli seitsemissiikym
menissa, palasi Eurooppaan. Ja viela
kerran hiinen aatteitaan kuunneltiin
ja Montessorin koulut ja koulutus
keskukset puhkesivat uuteen kukois
tukseen. Nyt aiti kulutti paljon aikaa
lukemiseen ja kirjoittamiseen per
heemme talossa meren rannalla, Hol
lanain tulppaanivyohykkeellii Noord
wijk aan Zeessii.
Eraanii toukokuisena paivana, tulp
paanien parhaaseen aikaan, soin aidin
kanssa aamiaista ikkunan iiiiressa ihail
len kukkien ja meren laajaa nakymiia.
Kerroin banelle, ettii olin tavannut
eraiin Ghanasta kotoisin olevan viran
omaisen. Tuo maa saisi pian itsenai
syytensa ja oli kipeiisti koulujen tar
peessa. Tama viranomainen oli pyy
tiinyt aitiani ja rnioua tulemaan autta
maan sikaliiisiii opettajia.
"Jos ketka, niin juuri nuo Afrikan
lapsiraukat ovat avun tarpeessa", vas
tasi aiti. "Tietenkin mcidan on lah
dettava sinne."
Muistutin hanelle, ettii Ghanassa
vallitsi ankar,a helle ja elamii olisi kai
kin puolin alkeellista. Olihan aiti sil
loin jo 81-vuotias.
"Vai et tahtoisi minun tulevan mu
kaan", ban torui lempeasti. "Jonakin
paivanii ehkii lahdenkin tieheni ja ja
tan sinut."
"Et voi mennii minnekaiin, mistii
en loytaisi sinua", sanoin toistaen
kaukaisten lapsuusvuosieni lausetta.
Liihdin huoneesta etsimaan Afrikan
karttaa. Palatessani aiti oli kuollut.
Mutta han. olisi ollut valmis lahte
maiin Ghanaari tai mihin muuhun
maailmankolkkaao tahansa, missa lap
set hantii tarvitsivat.

