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Abordând domeniul important al culturii, Conciliul al II-lea din Vatican
începe capitolul despre promovarea culturii (Gaudium et spes, 53-62)
referindu-se mai întâi la persoana umanã chematã la adevãrata ºi deplina
realizare ºi doar apoi direct la culturã: „Este propriu persoanei umane sã
nu-ºi poatã atinge adevãrata ºi deplina realizare decât prin culturã, adicã
prin cultivarea bunurilor ºi valorilor naturii. Aºadar, ori de câte ori este
vorba despre viaþa umanã, natura ºi cultura sunt cât se poate de strâns
legate” (GS 53). Fiind vorba nu de o oarecare problemã a omului, ci de
împlinirea lui strâns legatã de factorul culturii, trebuie pusã o întrebare
referitoare la posibilitãþile concrete de valorificare a valorilor culturale în
favoarea omului. Viaþa specificã a creºtinului îºi regãseºte momentele
culminante de trãire în câmpul sacru, în ambianþa liturgicã, acolo unde,
pe lângã elementele constitutive strict religioase, sunt prezente ºi
acþioneazã o gamã largã de elemente ale culturii, în primul rând, cele ale
artelor: valorile literare ale cuvintelor sacre, valorile artistice specifice
arhitecturii, picturii, sculpturii, muzicii, retoricii etc. Din punct de vedere
teologico-etic, este important de subliniat faptul cã întâlnirea rodnicã
dintre omul chemat la împlinire ºi valorile culturale, înainte de toate, cele
specifice mediului sãu religios, constituie un domeniu de responsabilitate
creatoare cerutã atât din partea comunitãþii de credinþã din care face
parte, cât ºi din partea propriului interes pentru formarea ºi dezvoltarea
propriei personalitãþi umane ºi creºtine.
Aceasta ridicã în continuare probleme legate de competenþele proprii
ale comunitãþii ºi ale individului de a recepta, evalua ºi transpune în viaþã
valorile culturale menite sã contribuie la edificarea vieþii de credinþã a
comunitãþii ºi, totodatã, la profilarea personalitãþii creºtine a fiecãrui
credincios. În cele ce urmeazã, vor fi prezentate ºi reflectate în contextul
eclezial local câteva aspecte privind ºansele concrete, practice, prin care
misiunea de evanghelizare a Bisericii poate avea loc prin procesul de
educare în mai multe domenii: ºcoala ºi învãþãmântul religios,
comunitatea parohialã ºi cateheza, comunitatea ºi liturgia, creºtinul ºi
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practica religioasã privatã1 . Expunerea ideilor legate de medierea unei
întâlniri dintre omul contemporan ºi valorile frumosului prelucreazã ºi
adapteazã accente noi din cadrul didacticii religiei orientate spre o
apropiere de valorile credinþei, respectiv ale religiei, pe cãile estetice.
Despre o educaþie esteticã este vorba ºi în literatura ºcolarã didacticã mai
recentã. În mod regretabil, acestea pãstreazã o tãcere cvasi-totalã în
privinþa valorilor culturale, ºi, de aceea, ºi estetice, ale credinþei ºi vieþii
creºtine2 .
1. Cãi de acces la valorile religioase – perspective didactice
estetice3
Interesul faþã de mesajul biblic se stinge atunci când nu existã nici un interes
faþã de adevãrul sãu dramatic... Despre ceea ce înseamnã obligativitate ºi
„vestire a evangheliei”, se poate vorbi în mod serios numai atunci când fiecare
devine el însuºi textul mesajului, adicã atunci când acesta încearcã sã-l
reconstituie cu toatã fiinþa sa (342).
Procesul de transmitere, de prezentare ºi de edificare a evangheliei ºi diferitele
sale forme... ajung în centrul interesului, ºi ºtiinþele de raportare ale acestui
nou drum... sunt estetica ºi semiotica (342).

Existã o profundã asemãnare între artã ºi religie. Ca ºi arta, religia
prezintã ºi creeazã experienþe profunde care se leagã în cea mai mare
parte de realitatea existenþei oamenilor ºi a lumii în care trãiesc ei. Din
acest motiv, atitudinea faþã de bogãþiile constitutive ale realitãþii
religioase are loc, în primul rând, nu prin cunoaºtere, printr-un efort
specific intelectual ºi raþional, ci prin experienþa – înþeleasã ca trãire –

1

Ca suport bibliografic pentru cele ce urmeazã, au fost folosite urmãtoare: J.
KUNSTMANN, Religionsdidaktik – Eine Einführung, Francke, Tübingen – Basel 2004, 342355: „Ästhetische Zugänge zur christlichen Religion”; G. HILGER: „Ästhetisches Lernen”,
în G. HILGER – S. LEIMGRUBER – H.G. ZIEBERTZ, ed., Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für
Studium, Ausbildung und Beruf, Kösel, München 2001, 305-318; IOAN PAUL AL II-LEA,
Scrisoare cãtre artiºti, Presa Bunã, Iaºi 1999; CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU CULTURÃ,
Pentru o pastoralã a culturii, Presa Bunã, Iaºi 1999.
2
Se poate consulta în sensul acesta: S. CRISTEA, Dicþionar de Pedagogie, Litera
Educational, Chiºinãu 2002, 109-111; IDEM, Fundamentele ºtiinþelor educaþiei. Teoria
generalã a educaþiei, Litera Educational, Chiºinãu 2003, 144-146. Aici apare o singurã datã
cuvântul religios la pagina 145: „Educaþia esteticã angajeazã ºi alte conþinuturi specifice
care pot fi receptate, evaluate ºi dezvoltate creator la nivelul societãþii – design specific
relaþiilor comunitare de tip cultural, civic, pedagogic, religios”.
3
Gândurile care urmeazã au la bazã un material din J. KUNSTMANN,
Religionspädagogik. Eine Einführung. Pagina pentru citate face trimitere la aceastã
lucrare ºi va fi pusã în textul principal.
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care se dobândeºte prin reprezentãri dramatice. În fiecare experienþã de
acest gen joacã un rol comun atmosferele, interpretãrile culturale,
convenþiile, interesele proprii, atitudinile personale, simþirea momentanã
a corpului, emoþia ºi trãirile de mai înainte ale oamenilor. Cercetarea
modernã a creierului confirmã aceastã concomitenþã prin descrierea
activitãþii cerebrale ca pattern matching – comparare complexã a
modelelor. Realitatea religioasã se aratã ºi se deschide pe sine în mod
performativ, în imagini, în mod simbolic ºi ritual. Astfel, fenomenologia
ºi estetica devin o cale de acces importantã pentru formele de transmitere
a elementelor fundamentale religioase cum sunt pedagogia religiei,
cateheza, învãþãtura religioasã comunitarã ºi particularã. Ele constituie
un ajutor pentru formarea religioasã prin faptul cã favorizeazã o serie de
noi forme de acces ale pedagogiei religiei la valorile religioase. Aceste idei
par sã fie marcate la prima vedere de o anumitã noutate, dar, de fapt, ele
trimit înapoi la strategii arhicunoscute, dar care între timp au fost uitate.
În ultimele decenii, au putut fi constatate fenomene semnificative în
modul de a percepe factorul religios. Înmulþirea, privatizarea ºi
relativizarea religiei printr-o diversitate religioasã ºi o gândire funcþionalã
– în mare parte în afara spaþiilor religioase clasice, cum sunt lãcaºurile de
cult – au trezit din nou întrebarea legatã de raportarea religiei la viaþa
concretã a omului, precum ºi posibilitatea nemijlocitã de a fi
experimentatã ºi trãitã de acesta. Experienþe corespunzãtoare de
surprindere4 , similare mediului religios, sunt prezente prin forþa proprie
în cadrul religiei – ºi asta într-o mãsurã mult mai mare decât în toate
celelalte domenii ale vieþii5 . În formele sale de prezentare ºi realizare,
religia comunicã necondiþionate experienþe fundamentale pentru existenþa
omului ºi pentru sensul vieþii lui. Din acest motiv, ea a fost transmisã mai
departe dintotdeauna, cu ajutorul unor mijloace cum ar fi imagini ºi spaþii,
acte de cult, jocuri sacre ºi participare la misterele sale mai mult decât
prin catehezã ºi raþionalitate discursivã.
Întâlnirea cu elementele specific religioase este legatã de simbolizãrile
prin care acestea capãtã expresivitate. În momentul în care acestea nu
mai sunt prezentate în mod competent ºi imitabil ºi nu sunt raportate la

4

Experienþe în sensul de uluire, consternare, afectare sau miºcare profund personalã.
În trãirea vieþii religioase creºtine, omul se regãseºte cu toate momentele principale
ale existenþei sale, începând de la naºtere (botez) ºi pânã la moarte (înmormântare
religioasã). Aceste evenimente nu pot fi întâlnite cu aceeaºi profunzime ºi intensitate în
nici un alt domeniu al vieþii.
5
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experienþa vieþii de astãzi6 , didactica religiei, precum ºi cateheza
comunitarã se aflã într-o dilemã pe care ele singure nu o pot rezolva, dar
cãreia trebuie sã i se spunã clar pe nume.
2. Receptarea ºi celebrarea elementelor constitutive ale religiei
Cel care vrea... sã explice ºi sã traducã totul îi degradeazã pe ceilalþi, fãcând
din ei oaspeþi nepricepuþi (343).
Religia se învaþã astãzi, în primul rând, prin „celebrare” (343).
Fundamental pentru aceastã propunere [a celebrãrii] este convingerea cã
religia poate fi perceputã ºi totodatã învãþatã doar în cadrul materiei propriei
realizãri vitale. Religia nu poate fi învãþatã mai întâi ºi numai prin
interpretarea documentelor care dau explicaþii referitoare la apariþia ei (343).

Experienþa raportatã la semnificaþia existenþei umane, uimirea, sensul
ºi chiar atitudinea faþã de viaþã sunt dependente de formarea esteticã.
Aici, capacitatea de receptare ocupã primul loc. Ele au loc datoritã
formelor ºi reprezentãrilor expresive ale valorilor culturale ºi, ulterior, ele
însele conduc din nou la forme de expresie menite sã modeleze mediul
înconjurãtor.
Cu aceastã reflecþie, care încearcã sã þinã cont de logica religiei, este
marcatã o îndepãrtare clarã de o didacticã religioasã ºi de modele
catehetice orientate dupã conþinuturi ºi probleme, care se limiteazã la o
comunicare cognitivã despre religie, în loc sã caute tocmai elementele ei
constitutive. Ea intenþioneazã sã propunã o orientare ce þine cont de cei
care învaþã. În cazul acesta, o educaþie esteticã dobândeºte aproape
semnificaþia unei autentice raportãri la experienþa specificã mediului
sacru. A percepe ºi a cãuta posibilitatea de trãire a conþinuturilor creºtine
nu constituie o nouã concepþie, nu vrea sã aducã ºi sã introducã un
concept educaþional cu totul nou, ci este condiþia fundamentalã a unei
didactici religioase pline de sens pentru ziua de astãzi. În centrul atenþiei
este ideea cã experienþele vitale ale omului au loc de fiecare datã din nou
ºi cã din punct de vedere subiectiv nu pot fi prevãzute, însã, cu toate
acestea, ele fac sã aparã conþinutul de bazã al formei religioase.
Conþinuturile religioase – este vorba, deci, de elemente constitutive ale
religiei, ºi nu de teme, subiecte sau idei despre religie – trebuie astfel
oferite, prezentate ºi înscenate, încât sã devinã posibile experienþe
autentice menite sã îmbogãþeascã ºi, eventual, sã corecteze experienþe mai
6
Aºa cum este cazul bisericilor încuiate, înzestrate cu tablouri mediocre din punct de
vedere artistic ºi unde se folosesc forme de vorbire învechite, cu slujbe greoaie ºi
plictisitoare, greu de înþeles, ºi altele de felul acesta.
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vechi. Interesul se îndreaptã cãtre o didacticã a formelor creºtinereligioase, aºa cum a încercat sã o facã, de exemplu, didactica simbolurilor.
„Folosirea semnelor creºtine-religioase, nu tematica lor «în sine», ar trebui
sã stea în prim-planul unei astfel de predãri din cadrul religiei creºtine.
Textele, cântecele, tablourile ºi celebrãrile, dupã cum s-a dovedit, trebuie
înscenate cvasi-experimental” (343-344).
Aceasta conduce la datoria de a oferi perceperi de naturã religioasã,
respectiv de a le face posibile. Competenþa de a percepe ºi capacitatea
limbajului expresiv constituie condiþii necesare pentru favorizarea unei
pãtrunderi în logica religiei. Acestea, competenþa de receptare ºi
capacitatea lingvisticã de prezentare a conþinutului religios, stau înaintea
oricãrei orientãri de acþiune ºi a oricãrei critici raþionale. Aceasta
înseamnã mai întâi cã cei care-i învaþã pe alþii trebuie sã dobândeascã ºi
sã dezvolte o sensibilitate faþã de valorile frumosului, în care se aratã ºi
intrã în joc religia. Mai înseamnã apoi cã astfel de forme ºi procese ale
receptãrii ºi experienþelor pot fi realizate prin participare personalã ºi
cooperare creativã. „Pedagogia religiei este dependentã de modul cum este
cãutatã religia creºtinã, de locul în care ea devine evidentã ºi poate fi
exersatã în mod concret” (344). Acelaºi lucru poate fi spus la fel de bine ºi
despre catehezã ºi alte mijloace ale formãrii religioase creºtine.
Deoarece se ºtie cã astãzi orice cunoºtinþã este legatã de structura
corporalã, cã, la rândul ei, condiþia trupeascã a fiinþei umane este trãitã
într-un mod cu totul aparte în spaþii ºi ambianþe ce aparþin de aceastã
structurã, „producerea” spaþiilor sacre a devenit un termen de bazã a
orientãrii religioase-didactice. O astfel de producere poate fi înþeleasã ºi
în sens figurat, prin parcurgerea spaþiilor sacre, respectiv a mediului
specific bisericesc: în primul rând, ca o „vizitare” a evenimentului religios,
respectiv ca o participare la acesta. Atenþia poate fi îndreptatã în mod
asociativ cãtre „ºirul de gânduri” legat de tablouri ºi evenimente sacre ºi
mersul concret la bisericã ºi participarea vie la evenimentele celebrate.
Acest exerciþiu este mult mai uºor de înþeles pentru creºtinii practicanþi,
în timp ce alþii îºi mai pot aminti încã de anii copilãriei, când frecventau
Biserica. Mai departe, se poate vorbi de experienþa religioasã legatã de
vechea temã creºtinã a cãii mântuirii. Procesiunile ºi pelerinajele au
constituit timp îndelungat un element de bazã al vieþii religioase.
Abstractizarea legatã de perceperea simþurilor ca urmare a iluminismului,
a emancipãrii omului modern, a condus, din contrã, la o „absenþã de
localizare” a experienþei religioase ºi la dimensiunea ei interioarã
invizibilã. Acestea devin ºi mai accentuate datoritã privatizãrii de astãzi
a vieþii religioase. Astfel, religia devine din zi în zi tot mai invizibilã.
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Consecinþele ideii despre celebrare în cadrul predãrii religiei sau a
catehezei pot ajunge departe. Aceasta marcheazã în felul sãu o
îndepãrtare de „texte învãþate pe de rost” ºi face loc la trãiri, la rezonanþe
ºi la prelucrãri proprii. Se poate învãþa cu adevãrat doar atunci când
existã ºi posibilitatea de a proba la nivel personal ceea ce se învaþã. Întradevãr, celebrãrile trebuie proiectate, însoþite ºi puse în scenã. Însã,
pentru aºa ceva, ºi învãþãmântul religios, ca ºi cateheza oferã o
posibilitate, pentru cã au menirea de a produce raportãri autentice la
religia trãitã. Prin urmare, învãþãmântul religios sau cateheza trebuie mai
întâi sã „viziteze” evenimentele cu caracter sacru, ceea ce ulterior implicã
ºi datoria sau, cel puþin, încercarea liberã de a practica cele vãzute. „În
cazul acesta, învãþãmântul religios ar fi locul în care sunt probate
propuneri de receptare a realitãþii ca viziune comunitarã pornind de la
tradiþia credinþei, ºi în care loc se fac oferte privind posibilitãþile de
experienþã religioasã ce se adreseazã tuturor simþurilor” (344-345).
Acestea devin o problemã fundamentalã a didacticii religiei ºi a catehezei
tocmai în timpurile caracterizate de „ruperea de tradiþie”.
3. Liturgicã ºi coproducþie
Este valabil din ce în ce mai mult faptul cã trebuie trezitã mai întâi înþelegerea
pentru practica religioasã înainte de a avea loc o dezbatere – chiar ºi criticã –
pe seama ei. Din punct de vedere sistematic, aici este locul unde elemente
liturgice îºi fac intrarea în orizontul religios-didactic. Aceasta, pentru cã, în
evenimentul liturgic, receptãrile ºi experienþele fundamentale îºi gãsesc chipul
lor intensiv (345).
Pentru a gãsi religia, nu este necesarã o socializare familialã anterioarã, nu
este nevoie nici de martori cu pioasã conºtiinþã de sine, nici de exerciþii
meditative, ºi nici de propria reflecþie criticã, nu-i necesarã nici o experienþã
a ceea ce este necondiþionat ºi nici o înþelegere pentru m etaforã ºi simbol. A
merge într-acolo, a face împreunã – aceasta ar fi mai întâi totul. Iar dacã este
vorba de învãþãmânt, s-ar mai adãuga: schimbul de observaþii, exprimarea în
cuvinte a ceea ce pare sã fie strãin, râsul de ceea ce pare ridicol, atingerea
personalã a ceea ce este unic în sine, în sfârºit – acolo unde este atractiv –,
fiecare sã se probeze pe sine în aproprierea, completarea ºi ºlefuirea corectã a
formelor date dinainte (345).

Dacã religia trebuie cãutatã, „produsã” ºi receptatã, ea se leagã aºadar
de centrul realizãrii sale rituale, care constituie totodatã expresia sa
personalã cea mai semnificativã: este legatã de cult, adicã de slujba
religioasã, de adoraþie ºi ritualuri liturgice. „Religia poate fi trãitã” în
celebrare, aici, în unitatea de viaþã a conþinuturilor rânduite spre a fi
învãþate, ºi nu în cultivarea unei trãiri interioare de naturã spiritualistã
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sau în transmiterea tradiþiei, asiguratã din punct de vedere al
conþinutului. Prin aceasta, se ia o atitudine în faþa tendinþei excluderii
liturgiei din reflecþiile catehetice7 .
În celebrarea liturgicã ies la ivealã experienþele principale ele religiei
(creºtine) într-o formã intensivã din punct de vedere simbolic ºi ritual.
Aici, ele se descoperã pe sine într-o mãsurã concentratã cum nu se poate
altundeva. Slujba religioasã este „calea simbolicã spre viaþã”, ea poartã în
sine elementare experienþe umane, dar care rãmân adesea greu de
pãtruns ºi care trebuie descoperite8 . O astfel de deschidere aduce cu sine
în mod automat o atenþie sporitã faþã de formele de comunicare intensã
ºi simbolicã, aceasta atrãgând spre sine o nouã percepere privind
importanþa esteticii pentru învãþãmântul religios. Pe lângã aceasta, se
vede aici încã o datã cum orientarea de pânã acum, aproape exclusivã a
pedagogiei religioase în cadrul învãþãmântului religios, este o îngustare;
ea trebuie sã includã biserica ºi comunitatea.
Cel care predã religia, aºadar, trebuie sã priceapã ceva despre religie;
mai exact: despre forma religioasã ºi despre folosirea formei religioase. De
aceea, forma liturgicã nu este mai întâi scop spre care se tinde, ci punctul
de plecare al formãrii religioase. „La începutul religiozitãþii expresive se
aflã acþiunea de cult, celebrarea comunitarã a prezentãrii de sine a
credinþei” (346).
Didactica liturgicã se aflã cu adevãrat în cãutarea religiei acolo unde
ea permite experienþe personale într-o formã concentratã ºi plinã de viaþã.
Aici pot fi pãtrunse acele procese de acþiune împreunã cu alþii ºi de
prezentare personalã a religiei, care fac într-adevãr ca religia sã fie
înþeleasã. Din acest motiv, capacitatea liturgicã este competenþa religioasã
prin excelenþã. Schleiermacher, care privea la fel aceste lucruri, a numit
„capacitatea pentru cult” ca fiind scopul oricãrei învãþãturi religioase.
Pentru iniþierea ei, este importantã întotdeauna ºi capacitatea liturgicã
de reprezentare. Prin urmare, în centrul acestui punct de vedere nu este
o didacticã liturgicã ce vrea sã explice slujba religioasã. Mai mult, este
vorba, în primul rând, de o lãrgire generalã a orizontului didacticii

7
Prin cele afirmate mai sus, se manifestã o atitudine criticã faþã de tendinþa de a
separa învãþãmântul religios redus la informare de naturã ºcolarã-intelectualã de practica
religioasã-liturgicã. În mod deosebit, este respinsã convingerea celor care considerã cã ora
de religie de la ºcoalã poate chiar suplini datoria de a participa la slujba religioasã în zi de
duminicã sau de sãrbãtoare.
8
În sensul de a fi accesibile, deschise, fãcute pe înþelesul celor ce participã la
evenimentul liturgic.
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religioase, care, pornind de la evenimentele liturgice, conduce la cãile
estetice de acces la religie ºi, prin aceasta, la religiozitatea subiectivã.
Liturgica aratã cu toatã claritatea cã educaþia orientatã dupã valorile
cultural-estetice nu poate separa între ele receptarea, trãirea, înþelegerea
ºi evenimentele de prezentare. De fapt, se ºi poate recunoaºte cã
descoperirea liturgicii pentru didactica religioasã de pânã acum a prevãzut
doar o idee de cadru care, de altfel, a ajuns sã fie bogatã în consecinþe. Mai
trebuie aºteptat mult pânã la elaborarea unor concepte liturgico-didactice
ce sã fie implementate ºi sã devinã eficace în cadrul învãþãmântului
religios ºi al catehezei comunitare. Acestea ar trebui sã constituie
elemente importante în vederea favorizãrii de experienþe mistagogice.
Cum ar putea sã arate o „mistagogie” corespunzãtoare, se poate vedea
doar în primele contururi ºi s-a putut regãsi pânã acum numai în
evaluarea mai recentã a unor forme individuale de prezentare în
învãþãmântul religios9 . Mai întâi, au ajuns în centrul atenþiei forme
alternative de slujbe religioase care, de regulã, sunt proiectate pentru a
fi mai aproape de trãirea religioasã, gândite mai puþin pentru procesul
strict didactic, ºi sunt prevãzute cu un prag de acces mai scãzut decât
obiºnuita slujbã religioasã din viaþa unei comunitãþi.
4. Bibliodramã ºi joc religios scenic
Viaþa este un joc. Nu unul pe care noi l-am putea sau nu l-am putea juca. Ci
este unul în care suntem implicaþi. Teza noastrã fundamentalã este cã viaþa,
comunicarea, receptarea ºi cunoaºterea se prezintã ca joc, ba chiar ca o formã
de teatru. Didactica ºi metodica, nu numai ale învãþãmântului religios, ci ºi al
altor discipline de predare, pot stimula procese de învãþare utile numai atunci
când ele corespund jocului vieþii... Este vorba întotdeauna de noi perspective,
de noi moduri de a vedea, pentru a percepe viaþa, pentru a o lua de adevãratã.
Viaþa este adusã pe scenã pentru a o vedea cu alþi ochi (346-347).

Jocul este forma cea mai înaltã care favorizeazã participarea interioarã
a omului la experienþele existenþiale ale vieþii. Jocul face plãcere, face
posibilã trãirea altor moduri ºi perspective de a vedea ºi poate conduce la
înþelegeri profunde, la schimbãri ºi la vindecare.

9

Desigur, aceastã constatare are un impact mai mare pentru tradiþia învãþãmântului
religios din mediile creºtine protestante, unde formele vieþii liturgice au o notã mai sãracã
în comparaþie cu practicile ºi experienþele catolice sau ortodoxe. Cu toate acestea,
constatarea respectivã poate fi un semnal de avertizare pentru Biserica localã, în sensul
tendinþei de izolare a învãþãmântului religios sau a catehezei de valorile culturale ce-ºi au
izvorul în bunurile estetice ale liturgiei.
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4.1. Joc scenic
Cea mai clarã expresie a raportãrii faþã de lume ºi faþã de sine în
rândul copiilor este jocul: ei sunt cu totul la obiect, ºi în acelaºi timp cu
totul la ei înºiºi. Fiecare joc este cufundarea prin probe într-o reþea de
reguli, de libertãþi, pentru a lua atitudine faþã de aceste reguli,
participând la experienþa unei desfãºurãri pline de tensiune al cãrei
sfârºit este întotdeauna deschis – chiar dacã acesta depinde în mare
mãsurã ºi de propria acþiune în joc. Cel care joacã poate face experienþa
cã nu el însuºi este cel ce acþioneazã, ci cã el se regãseºte în mijlocul unui
eveniment plin de mister.
Jocul are o naturã proprie, independentã de conºtiinþa celor care joacã.
Subiectul jocului nu sunt jucãtorii, ci jocul ajunge pânã la urmã sã fie prezentat
prin cei care joacã. Orice jucare înseamnã a fi – a ajunge sã fii – jucat. Atracþia
jocului, fascinaþia pe care o exercitã acesta constau în faptul cã jocul ajunge sã
fie domn peste cei ce joacã (347).

Jocul comunicã într-o formã intensivã experienþe principale ale vieþii.
Viaþa se lasã înþeleasã, înainte de toate, ca un joc în care oamenii se
regãsesc întotdeauna deja dinainte. Un joc adevãrat este totdeauna
dramatic (teatru, interpretare de roluri, joc terapeutic sau religios). El
permite o puternicã identificare cu roluri, dar ºi cu povestiri ºi mituri ºi
cu potenþialul de trãire al acestora. El face posibilã o „înþelegere scenicã”
ºi, prin aceasta, o conºtientizare ce pune într-o luminã nouã lumea ºi viaþa
proprie ºi, de aceea, poate duce la transformãri ºi reorientãri de duratã.
Din acest motiv, jocul este cu totul altceva decât joaca; poate avea o
apropiere clarã de experienþa religioasã ºi, dincolo de aceasta, este
fenomenul de bazã al formãrii omului, înþeleasã ca dezvoltare.
„Jocul poate oferi un model pentru toate formele de relaþii sociale ºi
concrete, în care sunt realizate spaþii ale libertãþii în raportul dintre
subiect ºi lume. Prin aceasta [jocul], ar fi ºi domeniul esenþial al educaþiei”
(347).
Din principiu, jocul este legat de plãcere, întrucât leagã curiozitatea de
tensiune, de experienþa trupeascã, cu încercãri proprii ºi cu atenþie
vigilentã. De aceea, este într-adevãr ºi o expresie deosebit de importantã
pentru învãþãmânt.
4.2. Bibliodrama
Bibliodrama este un loc în care se fac experienþe religioase. Aceste experienþe
trebuie proiectate ºi înþelese adesea ca niºte contacte mici, liniºtite cu spaþiul
transcendental; experienþele religioase din cadrul bibliodramei sunt trãite ca
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niºte experienþe ale religiozitãþii vii dãtãtoare de sens. Aici, oamenii trãiesc
ceva similar cu o „renaºtere sufleteascã” (348).

Miºcarea legatã de bibliodramã a început în anii ºaptezeci. Ea înþelege
textele biblice ca experienþe10 ºi vrea sã le desluºeascã din nou pentru
timpul prezent cu ajutorul jocului. Experienþele care se fac aici permit o
imitare ºi o cufundare în conþinuturi ºi scene religioase, care pot fi de o
importanþã perceputã nemijlocit ºi care duc adesea la o miºcare puternicã
a participanþilor. Apoi, ele se aflã dincolo de orice prevedere dogmaticã, în
sensul cã nu pornesc mai întâi de la un scenariu bine alcãtuit ºi precizat
din punct de vedere al învãþãturii creºtine. Pe de altã parte, trebuie
remarcat cum, de-a lungul istoriei creºtine, mari teme teologice se
construiesc ca de la sine tot într-un astfel de mod mai puþin convenþional.
În cadrul bibliodramei, trãirea întregului trup are o semnificaþie
aparte. Aºa cum se întâmplã la teatru, textele biblice ajung la o
reprezentare care permite impulsuri spontane ºi dezvoltare liberã. De
exemplu, la transpunerea scenicã a parabolei referitoare la lucrãtorii din
vie (Mt 20), se poate þine cont de faptul cã nu va ieºi în evidenþã în nici un
caz recunoaºterea plãþii date fãrã obligaþie, ci nervozitatea acumulatã în
urma dezamãgirilor, a supãrãrilor ºi a experienþelor neputinþei. Asemenea
celebrãrii ºi didacticii liturgice, bibliodrama este o formã de a corecta
modurile unilaterale de abordare ºi de înþelegere privind conþinuturile
religiei creºtine. Ea umple forme religioase cu viaþã nouã ºi corecteazã, de
asemenea, orientarea teologiei, puternic îndreptatã spre trecut.
Mai întâi ºi în cele din urmã, este vorba de prezent – chiar dacã
bibliodrama nu este în nici un caz „oarbã în faþa tradiþiei”, ci face chiar ca
tocmai tradiþia sã fie înþeleasã, dar într-un mod nou. Dupã Gerhard M.
Martin, unul dintre protagoniºtii sãi, ea cunoaºte nu doar forma „dramei”
tragice, ci ºi pe cea a „comediei divine” ºi a „teatrului absurd”. Antje Kiehn
a scos în evidenþã în mod deosebit partea dramaticã a jocului religios.
„Marile momente – spunea Paul Tillich – sunt acele experienþe din cadrul
bibliodramei care pot aduce la luminã aspecte ale lui „Dumnezeu
întunecat”. Adesea, îºi fac apariþia experienþe disparate ºi refulate. Se
ajunge în mod repetat la experienþe de transformare personalã ºi de
întrerupere a vieþii anterioare prin experienþa unei identitãþi noi. Acestea
pot afecta – în sensul de a ataca, a incomoda – siguranþe de naturã
dogmaticã. „În aceste «mari momente» se creeazã o breºã ce trece prin
conºtiinþa de fiecare zi” (349). O astfel de experienþã poate fi trãitã ca o

10

Aºadar, nu ca o coborâre de date istorice.
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trãire existenþialã, ea poate duce la o mai mare acceptare a propriei vieþi
ºi la o maturizare a persoanei în cauzã.
Pentru desfãºurarea unei bibliodrame s-a etalat o anumitã schemã.
Grupa care vrea sã reprezinte un text biblic, aºezatã în cerc, începe cu o
meditaþie despre text propus pentru joc – de cele mai multe ori, un
fragment mai scurt; apoi se împart rolurile ºi începe jocul. Se terminã cu
o discuþie-dezbatere-analizã privind trãirile pe care le-au avut
participanþii, respectiv actorii. Desfãºurarea ca atare a jocului nu poate fi
planificatã dinainte ºi duce adesea la afirmaþii, la schimbãri ºi scene noi
cu totul surprinzãtoare. Se poate întâmpla astfel ca, în cadrul unui joc
dintre Isus ºi Iuda, Isus sã ajungã în defensivã. Pe baza puternicelor
posibilitãþi de identificare, actorii se joacã pe ei înºiºi, interpreteazã scenic
propriile lor convingeri ºi probleme, care adesea sunt inconºtiente. Aici se
poate ajunge la experienþe de depãºire neaºteptatã a unei situaþii
personale anterioare, dar se poate ajunge ºi la experienþe de crizã, în
sensul cã experienþe ºi practici anterioare ajung acum sub semnul
întrebãrii. Uimitoare este experienþa, mai bine zis, constatarea conform
cãreia nici cel mai liber joc din practica bibliodramei nu se îndepãrteazã
în cele mai multe cazuri de modelul biblic.
4.3. Jocul scenic religios ºi semnificaþia sa pentru învãþãmântul religios
„Jocul nu explicã, ci face ca istoria sã devinã încã o datã istorie. Dacã
cineva a experimentat ºocul mistic chiar ºi numai o singurã datã doar
bãnuind, s-a trezit deja o fãrâmã de conºtiinþã. Trezirea conºtiinþei este
începutul transformãrii” (349).
Ceea ce în lecturã, predare sau vestire rãmâne o întâmplare strãinã de
momentul concret, în jocul religios poate deveni o experienþã religioasã
menitã sã miºte din adânc. „ªocul mitic”, de care vorbeºte Samuel
Laeuchli, este momentul conºtientizãrii ce recunoaºte ºi descoperã la sine
însuºi dinamica scenelor religioase ºi mitice vechi. Aceastã interesantã
experienþã poate însemna o afectare, o neliniºtire a siguranþei proprii, dar
ºi o schimbare, deoarece a conºtientiza constituie începutul oricãrei
transformãri. Ea poate fi trãitã ca har, ca minune ºi mântuire; asta,
pentru cã nimic nu-l poate miºca pe om atât de tare cum o face propria-i
schimbare. Astfel, pot apãrea fenomene de maturizare ºi noi forþe ale
personalitãþii. Mântuirea ºi vindecarea sunt atât de aproape în jocul
religios cum nu pot fi întâlnite în altã parte.
Cultul ºi jocul religios constituie locuri exemplare pentru experienþa
religioasã. De aceea, ele au o semnificaþie de neînlocuit pentru
învãþãmântul religios ca ºi pentru catehezã. Strânsa legãturã dintre jocul
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vindecãtor ºi religie este, de altfel, clarã ºi din punct de vedere istoric: de
la cultele misterelor antice ºi pânã la jocurile misterelor medievale, religia
a fost mereu reprezentatã, a fost pusã în scenã. ªi cultul, ºi liturgia sunt
jocuri: ritualurile religioase sunt jocuri de cult.
„Adevãrata transformare este dãruitã. Paradoxul dintre libertate ºi
ceea ce este dat omului dinainte, discutat în repetate rânduri la nivel
teologic ºi filozofic, fãrã a putea fi rezolvat prin prescrieri tradiþionale, este
atins în joc, devine eveniment” (350). Cu greu se ajunge într-un alt
domeniu de viaþã atât de repede ºi cu un efect atât de durabil la schimbãri
de perspectivã ºi la noi experienþe, cum este cazul în jocul ritual. Teme
fundamentale existenþiale ºi religioase, cum ar fi marile aspiraþii
omeneºti, frica, dorinþa de comuniune ºi dorul dupã schimbare, alãturi de
emoþie, care se manifestã ca bucurie de joc ºi ca posibilitate de a fi atins
în chip nemijlocit, se regãsesc împreunã ca un efect cu totul aparte al
educaþiei culturale-estetice. Jocul este în aceeaºi mãsurã fenomen de
expresie, precum ºi de receptare ºi conºtientizare.
Ideea principalã a jocului poate fi comparatã cu experienþa existenþialã
a vieþii însãºi: mi se joacã împreunã – însã eu trebuie ºi pot din nou sã
ajung în joc. „Eu nu pot schimba chiar nimic, atunci când vreau. Abia
atunci când mi-a devenit clar cã singura ºansã constã în a ºi juca ceea ce
deja sunt, abia atunci se poate transforma totul” (350). Miturile,
istorisirile vechi ºi scenele religioase pot fi înþelese acum ca imagini
scenice care desfiinþeazã miºcãtoarele experienþe dintru început ale
oamenilor ºi care au ºi fost scrise ºi transmise pânã astãzi exact din acest
motiv. Vechile scene sunt deseori atât de importante, încât uneori ajung
doar câteva indicaþii despre o scenã (clasicã, mitologicã), pentru a lãsa ca
ºi alte scene necunoscute sã aparã din nou în joc. Altcum, adevãrurile
„istorice” n-ar fi putut explica niciodatã lunga lor transmitere ºi efectul
lor, ce poate fi experimentat pânã astãzi. Aºadar, ele conferã acces la ceea
ce-i miºcã pe oameni, la ceea ce ei nu pot suporta ºi adesea nici nu pot
privi în mod direct.
Cel care joacã scenele mitice ºi religioase, în sensul de experienþã
dramaticã, ce poate semnifica o conºtientizare prin „somatizarea
înþelegerii” (Samuel Laeuchli), face o punte între atunci ºi astãzi printr-o
trãire ulterioarã nemijlocitã, ºi adesea ºi o puternicã experienþã de
comuniune. Dincolo de orice interpretare moralã, ies la ivealã „perceperi,
reacþii, sentimente de onoare, participare, ca elemente ale înþelegerii”
(350).
Punerea în scenã ºi conducerea jocurilor religioase presupune o formare
ºi o experienþã solidã, totodatã, ºi o experienþã terapeuticã, mai departe,
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o competenþã atentã în arta punerii în scenã. Aceasta poate fi învãþatã.
Aici trebuie început de la lucruri mici – cu scene scurte ºi cu puþini actori
– ºi cu introducerea propriei experienþe în joc. La grupurile lipsite de
experienþã sunt importante precizãrile clare, menite sã explice textul ce
urmeazã sã fie jucat, ca ºi modul de interpretare. Jocul poate fi lãrgit ºi
lãsat liber abia atunci când s-a cristalizat la actori o anumitã siguranþã ºi
rutinã. Indicaþiile date trebuie sã fie scurte: ajunge o scurtã introducere
în text sau în scenã. Important este schimbul de experienþe din cadrul
discuþiei ulterioare, care, de altfel, ar trebui sã renunþe la „clarificãri” ºi
sã slujeascã în cele din urmã la comunicarea celor trãite.
5. Practica religioasã personalã
O altã grijã foarte importantã a pedagogiei religiei ºi a catehezei ar
trebui acordatã formãrii unei practici religioase private, care este
plauzibilã ºi care poate fi imitatã în condiþiile de viaþã existente astãzi.
Oamenii zilelor noastre, marcaþi în mare parte de tendinþe individualiste,
vor dobândi un interes faþã de religie numai în mãsura în care pot
introduce experienþele ºi necesitãþile lor religioase ºi în practica propriei
pietãþii private. În acest sens, interesul faþã de experienþa ºi exerciþiul
spiritual este pe moment ridicat11 . „În cazul în care creºtinismul este
constituit mai întâi din «tradiþii», el a murit deja” (351). Din acest motiv,
pedagogia religiei ºi cateheza trebuie sã cultive acele forme ale
comportamentului religios – adicã sã numeascã, sã profileze ºi sã ofere
orientãri – care sã poatã fi preluate ºi practicate în particular de cãtre
indivizi.
Acest mod de a vedea este urmarea unui curent din cadrul didacticii
religiei orientat dupã capacitatea de receptare, care considerã exerciþiul
simþurilor ºi al atenþiei drept condiþii de bazã pentru învãþãmântul
religios ºi pentru formarea conºtiinþei religioase. Ca exemplu, poate fi
numitã propunerea sugeratã de Maria Montessori privind exerciþiul

11
Aceastã afirmaþie nu are în vedere experienþa ºi exerciþiul spiritual în cadrul strict
religios-liturgic clasic. Este vorba, mai degrabã, de ieºirea sacrului din sanctuarul clasic
circumscris de mediul liturgic ºi revãrsarea lui – inclusiv diversificarea ºi împrãºtierea lui
– în spaþiul considerat tradiþional ca fiind profan. Astfel, multe evenimente de naturã
artisticã sau chiar comercialã sunt presãrate cu elemente care aparþineau înainte
domeniului sacru. Jocul de lumini din cadrul multor spectacole pun în umbrã efectul
lumânãrilor ºi candelelor din biserici, maºinile de abur din cadrul aceloraºi spectacole pun
în plan secundar tãmâierea liturgicã ºi cãdelniþele clasice, la fel pot fi considerate ºi
corurile spontane de la meciurile de fotbal în contrast cu multe cântãri lipsite de vlagã din
timpul slujbelor religioase.
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tãcerii, care a fost introdus, înainte de toate, în ºcolile primare în cadrul
învãþãmântului religios ºi care este iubit de cãtre elevi, sau chiar ºi
spiritualitatea creºtinã de la Taizé, care se preteazã ca formã de practicã
religioasã nu numai în cadrul unei celebrãri trãite intensiv din punct de
vedere liturgic-spiritual, ci ºi în cel al unor grupuri mai mici aflate nu
neapãrat în spaþii sacre.
Actele private de naturã religioasã pot fi spre binele concentrãrii, al
formãrii conºtiinþei propriei condiþii trupeºti, în general, al perceperii de
sine ºi al sporirii atenþiei. În faþa puternicei atracþii venite din partea
consumului de mijloace de comunicare socialã, a prelucrãrii informaþiilor,
a vitezei în circulaþie, a solicitãrilor ºi locurilor alternante º.a.m.d., lucrul
acesta este valabil pentru un cadru de mare necesitate generalã a
oamenilor de astãzi12 . O didacticã a practicii religioase private ar fi
întotdeauna ºi o didacticã spiritualã.
Atenþia acordatã propriului trup este obþinutã, înainte de toate, printro respiraþie concentratã, ceea ce, la rândul sãu, este un element de bazã
al meditaþiei. Meditaþia, care are nevoie de un grad ridicat de exerciþiu,
poate fi înþeleasã mai întâi într-un mod destul de secular; altminteri, în
echilibrul dinamic dintre încordare ºi relaxare, care poate duce la
experienþa unei stãri armonioase, ea dispune de un fel de graniþã deschisã
spre religie, în care deþine o înaltã valoare corespunzãtoare experienþei
sacrului (aºa este cazul în budism, dar ºi în tradiþia cãlugãreascã ºi
misticã a creºtinismului). Cel care mediteazã poate face experienþa
extinderii propriului „eu” spre ceea ce nu cunoaºte limite, lucru care se

12

Trebuie semnalatã aici nu numai creativitatea ºi fantezia producãtorilor de reclame
publicitare, ci ºi dificultatea cu care sunt confruntaþi posibilii clienþi. Se ajunge deseori la
„mutãri” de valori spirituale surprinzãtoare pentru cei care fac dovada unui spirit esteticcritic. Aºa este, de exemplu, însoþirea clipului publicitar pentru „LOGAN” cu renumita
bijuterie muzical-religioasã „Halleluja” din oratoriul „Messia” de G.F. Haendel, în timp ce
melodii aflate la graniþa cu stilul manelelor ºi alte produse mediocre îºi fac intrarea în
practica muzicalã din unele biserici; melodii consacrate ale cântului gregorian, prelucrate
ºi uneori adaptate cu indecenþã, constituie atracþia multor cântece gen rock-pop – de
exemplu, „Enigma” a lui Michael Creþu ºi invocaþiile: „Kyrie, Christe eleison” –, în timp ce
în timpul Liturghiei euharistice se cântã pentru „Sanctus” o arie a apostolilor din opera
rock „Jesus Christ Superstar” a lui Andrew Lloyd Webber. Interesant este, pe de altã parte,
faptul cã interpretarea muzicii rock-pop sau compunerea de noi melodii în spiritul muzicii
gregoriene – cum o face grupul „Gregorian” sau „Irish Prayers” – are un efect mai benefic
pentru hrana cultural-spiritualã a tinerilor, decât o au încercãrile de mediere între muzica
uºoarã sau popularã profanã ºi practica muzicii în comunitãþile parohiale. Dincolo de o
analizã mai profundã a acestui fenomen, în practica pastoralã nu se face o diferenþiere
clarã a celebrãrilor sacre, strict liturgice, ºi a altor manifestãri nonformale, dar cu caracter
spiritual religios, în afara lãcaºului sfânt.
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învecineazã cu experienþa religioasã sau se aseamãnã cu aceasta. Trecerea
cãtre o deschidere a experienþei religioase prin respiraþie rezultã din
perceperea personalã cã „cineva” mã respirã. Aceasta poate duce la o
percepere intensivã a lumii înconjurãtoare, la senzaþia de a fi adãpostit de
cãtre ceva/ cineva mai mare, care mã cuprinde binefãcãtor ºi, totodatã,
poate duce la experienþa unei prezenþe inefabile.
Posibilitãþi de comparaþie în domeniul religiozitãþii personale ºi diferite
treceri experimental-religioase se vãd ºi în forme ºi practici ale rugãciunii,
care, din cauza caracterului sãu foarte personal, este apreciatã ºi
practicatã dintotdeauna chiar ºi de cei sceptici faþã de religie. O didacticã
a religiei, care se vrea competentã în domeniile religiei ºi a experienþei
religioase, trebuie sã poatã prezenta oferte ºi ajutoare la acest punct
central al creaþiei spirituale, care structureazã, îmbunãtãþeºte ºi ajutã la
înþelegerea practicii religioase a oamenilor. Aceasta poate începe, pur ºi
simplu, de la încercarea liberã a poziþiilor la rugãciune, de la meditarea
cuvintelor sau de la imitarea textelor de rugãciune care s-au imprimat în
perceperea ºi memoria personalã.
De o practicã religioasã individualã aparþine totdeauna ºi elementul la
care nu se poate renunþa pentru o înþelegere cuprinzãtoare a religiei:
capacitatea privind propria putere de expresie. Capacitatea religioasã
pentru expresie ºi comunicare se vede ºi în formele religioase genuine de
învãþat: didactica simbolului trebuie sã fie întotdeauna ºi o didacticã a
simbolizãrii, formarea liturgicã trebuie sã fie ºi o capacitate liturgicã,
adicã de înscenare liturgicã menitã sã dea expresie evenimentului
celebrat. Aceasta înseamnã a iniþia ºi promova competenþe de reprezentare
cultual-religioasã.
Simbolurile credinþei creºtine se lasã intuite în forþa lor vindecãtoare ºi
dãtãtoare de sens pentru viaþã; numai atunci copiii ºi tinerii au învãþat sã
simbolizeze, când au învãþat sã gãseascã „un limbaj”, o expresie pentru ceea ce
are importanþã în viaþa lor, pentru ceea ce este semnificativ sau lipsit de sens
pentru ei (352).

Încã nu este cunoscut în practicã un lucru foarte important de naturã
religios-didacticã, ce trebuie sã se lege consecvent de cele afirmate mai
înainte: ºi anume cel referitor la o învãþãturã despre limbajul religios (care
sã înveþe formele de acuzã ºi laudã, cum se regãsesc, de exemplu, în
psalmi, apoi un limbaj privind imnurile ºi descrierea poeticã) ºi la o
didacticã a ritualurilor (care studiazã, exerseazã celebrãrile ºi sensul
tradiþiilor religioase ºi favorizeazã mai departe propria competenþã de
ritualizare). De altfel, se aºteaptã ca în curând sã fie întreprinºi paºi
didactici în aceastã direcþie.
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6. Didactica religiei între hermeneuticã, prezentare ºi
mistagogie
Didactica religiei are de a face cu religia, cu un fenomen deosebit de
variat ºi stratificat. Din acest motiv, ea trebuie sã lucreze cu strategii
diferenþiate ºi cu mai multe perspective: cunoaºterea formelor, a
afirmaþiilor ºi a elementelor de realizare ale religiei (creºtine), a
aptitudinilor ºi atitudinilor religioase ale oamenilor, raportate la practica
credinþei sau interpretabile din punct de vedere religios, în sfârºit, formele
ºi cãile iniþierii ºi promovãrii experienþelor ºi intereselor religioase. Ea îºi
împlineºte cel mai bine menirea atunci când cautã cu adevãrat religia ºi
oferã experienþe religioase, adicã atunci când prezintã oferte de
participare la viaþa religioasã autenticã. Religia se învaþã prin religie.
Principiul aplicãrii ºi al exerciþiului, care în canonul disciplinelor
ºcolare nu este constitutiv doar pentru predarea artei, ci pentru toate
disciplinele, este subapreciat tocmai în cadrul învãþãmântului religios,
respectiv, nici nu se practicã. Pentru aceasta nu existã niºte motive clare.
Per total, principiul fundamental al pedagogiei religiei trebuie sã fie
comunicarea religioasã în toate formele sale. Aceasta este legatã de o
înþelegere profundã, de regulã, una emoþionalã, care se dobândeºte,
înainte de toate, prin folosirea semnelor (simbolisticã, ritual, imaginaþie,
etc.) ºi prin „regulile gramatice” ale religiei. Aºadar, dimensiunea
fascinantã ºi la fel de misterioasã a religiei poate fi înþeleasã numai atunci
când religia însãºi este produsã, experimentatã ºi reprezentatã.
Dacã pedagogia religiei – ºi, alãturi de ea, ºi cateheza, dar pãstrând
fiecare specificul sãu – vrea sã promoveze în sensul arãtat mai sus
comunicarea valorilor religioase, trebuie sã fie competentã înainte de toate
la trei niveluri:
a) hermeneuticã. Hermeneutica înseamnã înþelegere. Nu doar textele
(religioase) trebuie înþelese, adicã sã fie evaluate ºi comunicate, ci ºi
texturile religioase de care aparþin procese, realitãþi ºi perceperi
religioase, precum ºi alte contexte religioase ale vieþii prezente, de
exemplu, religia în culturã, exprimãri religioase ale tinerilor de azi
º.a.m.d.
b) prezentare. „Fãrã formulare, adicã fãrã prezentare esteticã, religia
nu este receptibilã” (354). Din acest motiv, pedagogia religiei are nevoie,
în principal, de competenþa punerii în scenã, cel puþin, competenþa de a
arãta – de a expune, care face posibilã o participare religioasã la ceea ce
este religie ºi face totodatã ca în acelaºi cadru sã poatã fi trãitã „gramatica
religiei”. Aceasta înseamnã o adresare directã religiei însãºi, care, la
rândul ei, vrea sã se deschidã conform posibilitãþilor sale de rezonanþã
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implicite, inerente, date de mult. Nu doar Biblia are o didacticã proprie,
implicitã ºi un „interes didactic”, ci ºi toate celelalte experienþe ale
creºtinismului închegate într-o anumitã formã. Formele religioase sunt
forme care redau realitatea, adicã sunt performative. De aceea, ele nu
trebuie înþelese în nici un caz doar în sensul indicativ sau imitativ. În ele
însele, factorul religios ajunge la luminã. Lor le corespunde o esteticã în
mod corect doar dacã aceasta, estetica, ºtie cã religia este constituitã din
forme evocatorii, care produc, de fapt, întotdeauna însãºi realitatea
religioasã.
c) mistagogie. Didactica arãtãrii, a aducerii-în-faþa-ochilor, a atitudinii
faþã de propriile afectãri ºi a medierii, respectiv a deschiderii practicii
religioase, este o artã care nu duce în nici un caz cãtre o zonã cunoscutã
ºi mãsurabilã, ci, din contrã, spre imposibilitatea de a prevedea propria
trãire, spre mister, spre uimire. Astfel, didactica religiei trece întotdeauna
la mistagogie. Ea este un ghid spre misterul vieþii. Oamenii religioºi – cum
ar fi Karl Rahner, Han-Urs von Balthasar, Dorothee Sölle, Jork Zink ºi
mulþi alþii – aratã în repetate rânduri cã viitorul creºtinismului se aflã în
misticã. Mistica semnificã experienþa cea mai interioarã a misterului
religios. Ea se bazeazã pe o experienþã de contopire completã, care face ca
lumea sã aparã într-o nouã interpretare ºi care pãtrunde cotidianul. Din
acest motiv, ea este total altceva decât strãinã de lume. Cel care face
experienþa misterului religios este condus în centrul vieþii.
Conþinuturile religioase cu posibilitãþi de apropiere de cele sfinte ºi
posibilitãþile individuale de experienþã, care sunt instructive, se regãsesc
împreunã indicând, cãutând ºi participând personal la evenimente ºi
forme religioase. Aici, ideea despre conþinuturi religioase experimentabile
trebuie sã fie abordatã cu atenþie ºi, totodatã, cu competenþã ºi sã fie
rânduitã spre formarea personalã a oamenilor de astãzi. Didactica religiei
este o artã.
Practica religioasã nu mai este doar asigurarea alternativã a unei proprietãþi
comune, ci caracterizeazã mereu ºi procesul achiziþiei sale. În mod crescând,
va fi vorba despre o muncã „creatoare de structuri”, adicã de a ctitori acele
ambiente de comunicare în care problem ele vitale practice ºi cãutarea
existenþialã înzestratã cu religie substanþialã sã poatã veni alãturi. Simplul
recurs la religie substanþialã nu mai este suficient astãzi. Aceasta cere din
partea teologilor o competenþã hermeneuticã ce-i face capabili sã fie „alergãtori
de frontierã”. Este vorba de capacitatea de a oscila între elementele constitutive
ale tradiþiei creºtine, stiluri individualizate de religie ºi modele generale de
religiozitate culturalã ºi a produce posibilitãþi de raportare cu scopul de a
ajunge la perceperea religioasã, la limbajul ºi judecata religioasã ºi – în condiþii
favorabile – la o decizie de credinþã (355).

140

Concluzie
Deoarece logica religiei îºi gãseºte propria expresie în producþiile ºi
reprezentãrile proprii, spaþiile sacrale, liturgica, jocul religios ºi formele
religioase private constituie cele mai bune cãi pentru înþelegerea ei.
Receptarea esteticã ºi realizarea participatorie fac posibile experienþele
religioase, ºi astfel, oferã cel mai bine o cale convingãtoare de acces la
valorile religiei. În acest context, trebuie înþeles rolul formator al culturii
în profilarea personalitãþii creºtine. Desigur, aici este vorba de o culturã
cu profunde rãdãcini creºtine, capabilã, în acelaºi timp, sã pãstreze
dialogul cu valorile creºtine din care sã se inspire ºi sã se îmbogãþeascã
continuu. În urma celor prezentate, trebuie recunoscut faptul cã nu
eforturile de naturã moralã, înþelese ca iniþiativã pur omeneascã, îl vor
face pe creºtin capabil sã ducã o viaþã frumoasã la nivel personal ºi
comunitar, sã obþinã prin strãdania sa moralã calea de acces la ceea ce
este frumos ºi, în primul rând, apropierea de Dumnezeu, Izvorul
frumuseþii. Formarea personalitãþii creºtinului deschis spre valorile
culturale nu este un proces prin care se ajunge la un punct de sosire care
se cheamã frumuseþe meritatã, ci este o artã a educaþiei religioase estetice,
care are ca punct de plecare chiar tezaurul credinþei comunicat în
celebrãrile religioase.

