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Oportunitatea inserării „religiei” ca disciplină în şcoala statală este o cuce-
rire a tinerilor şi a revoluţiei anticomuniste, dar şi o prezenţă cerută de însuşi 
procesul educativ. Eficienţa ei educativă este absolut necesară pentru realiza-
rea unei educaţii integrale ce să respecte orice persoană umană, pentru a ajuta 
şcoala în misiunea ei şi pentru a răspunde nevoilor societăţii, ca să nu mai 
vorbim şi de nevoia profundă a oricărei persoane de a se deschide orizontului 
transcendental. Argumentele ce sunt în favoarea prezenţei religiei în şcoală 
sunt foarte multe.

Dar sunt o mulţime de aspecte care dovedesc că statutul şi elaborarea reli-
giei ca disciplină sunt până în prezent propuse cu deficienţe şi, de aceea, sufe-
ră de multe critici, după cum s-a putut remarca din cele afirmate anul trecut în 
perioada când se pregătea o nouă lege a învăţământului. Să nu uităm că unele 
persoane susţineau eliminarea din programa de liceu a disciplinei „Religie”. 
Alături de aceste probleme se manifestă caracterul de improvizaţie în multe 
feluri: lipsa unui curriculum autentic pentru această disciplină1, manuale pu-
ţine obligate să-şi trădeze caracterul ştiinţific, lecţii pregătite cu incompetenţă, 
teme alterate de prezenţa obstacolelor epistemologice şi de erori ştiinţifice, 
specialişti puţini în domeniul didactico-religios, iar la liceu s-a ajuns la pro-
movarea „orei de nimic”…

1. Religia în şcoala statală: exigenţe epistemologice

Cu adevărat religia în şcoala statului este ca o „o fereastră” deschisă spre lumi-
nă, dar, pentru a folosi expresia unui profesor român, „nu este bine orientată”: 

1 Cu tot respectul pentru cei care au făcut eforturi privind intrarea în legalitate a discipli-
nei, programa încă în vigoare este aprobată contrar teoriei curriculare, fiind una conformă 
modelului analitic; mai mult, ea nu respectă exigenţele şcolii statale, ci este specifică catehezei 
din biserică, fiindcă a fost alcătuită pe structura cuprinsului catehismului mic şi, contrar logi-
cii curriculare, nu ţine seama de elevi, iar relaţia dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturi 
făcându-se în mod artificial. 
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unii o folosesc pentru a substitui cateheza parohială, alţii o tratează ca pe o 
disciplină la care se poate vorbi orice şi sunt şi dintre aceia care consideră că 
pentru „a face instruire” religioasă sunt suficiente o atitudine binevoitoare şi 
un pic de morală pentru a înmuia inima elevilor. Este clar că omul, în mod 
esenţial fiinţă spirituală şi religioasă, are nevoie în mod ontologic, din punct de 
vedere personal, social şi psihologic, să înţeleagă ceea ce religia îi poate oferi. 

a) Cadru epistemologic de referinţă

„Religia” ca disciplină curriculară este parte integrantă a proiectului şcolar 
şi, pentru a-şi asuma toată responsabilitatea educativă, este necesar să-şi alcă-
tuiască un statut şi o elaborare care să respecte exigenţele ştiinţifice şi discipli-
nare, instrumentele şi limbajele de acces şi de explorare riguroasă a „fenome-
nului” religios, cum, de fapt, se exprimă. 

Pentru a depăşi diletantismul, improvizarea, superficialitatea, este necesar 
a stabili un cadru corect al disciplinei în spaţiul circumscris al didacticii gene-
rale şi această situaţie obligă a împlini două obiective:

- Primul obiectiv, în situaţia actuală, este de a identifica exigenţele episte-
mologice minime pentru această disciplină şcolară şi, de aici, necesitatea de a 
extinde inevitabil privirea la disciplinele pedagogico-umaniste care se inter-
sectează pe parcursul programării didactice al oricărei discipline. Disciplina, 
aşa cum s-a dezvoltat în diferite ţări europene, prezintă teorii ce arată că ea 
poate respecta finalităţile şcolilor statale. O analiză bine organizată oferă argu-
mente solide şi explicaţii credibile pentru a demonstra legitimitatea unor ale-
geri ce trebuie făcute. 

Acest obiectiv favorizează o evaluare organică, mai motivată a argumente-
lor şi mai utilă pe plan aplicativ. Nu se poate construi pe nimic. O disciplină 
şcolară trebuie să aibă un statut ştiinţific, o identitate specifică contextului lo-
cal, o legitimitate nu numai culturală, dar şi pedagogico-didactică, o elaborare 
specifică şcolii statale. 

- Al doilea obiectiv este acela de a oferi propuneri actuale care se pot edifica 
pe pilaştrii unei structuri legitime şi într-un cadru disciplinar ştiinţific. Numai 
aşa propunerile pot fi eficiente şi pot găsi o corectă impostare ce să folosească 
propunerile moderne. Propunerile oferite se bazează pe faptul că şcoala stă în 
faţa unei provocări tot mai insistent promovate de a realiza „o învăţare pentru 
viaţă”. Între propunerile actuale este considerată filosofia lui Gadamer, ce des-
coperă o referinţă privilegiată în „noua hermeneutică”. Aspectul cel mai pro-
miţător şi fecund al acestei propuneri este faptul că favorizează fundamentul 
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educaţiei şcolare ce pune în centrul atenţiei subiectul, dă posibilitatea de a 
edifica propria viaţă prin respectarea legilor maturizării interioare2. 

Procesul realizării acestor două obiective se finalizează prin definirea actu-
almente a „religiei” ca disciplină şcolară. Obstacolul de depăşit în mod urgent 
se concretizează într-o dublă dificultate sau o complexă diversitate:

- Diversitatea fenomenului religios însuşi, ce provine de la faptul că în lume 
sunt o mulţime de religii şi sunt o mulţime de teorii despre varietatea faptului 
religios;

- Diversitatea abordărilor făcute pe tema religiei; nu numai în sensul că cei 
credincioşi se opun celor necredincioşi, dar sunt o multitudine de analize care 
se efectuează din puncte de vedere diferite asupra fenomenului; fie pentru a 
putea individualiza avantajele sociale sau politice ale practicii şi ale instruirii 
religioase, fie pentru a surprinde cum practica şi instruirea religioasă pot fi 
mai eficiente, fie pentru a remarca natura profundă a religiei şi dimensiunile 
sale sociale sau psihologice, a căror observare simultană este mai mult decât 
favorabilă educaţiei; religia este studiată, dar este studiată ca „fenomen uni-
versal complex”! 

În sinteză, analiza disciplinei care se defineşte „religie” face referinţă, de 
fapt, la un fenomen universal complex”, iar din punctul de vedere al elaborării 
se poate concentra totul într-o expresie semnificativă: ca disciplină şcolară, 
„religia” în şcoala statală are un prototip referenţial cu delimitări flexibile. De-
sigur, sunt multe moduri de a elabora o disciplină religioasă în şcoală, dar 
pentru o eficienţă educativă şi o legitimitate disciplinară sunt de evidenţiat 
câteva elemente esenţiale. Între acestea se evidenţiază următoarele:

- Ca un prim pilon, religia în şcoală asumă logica, instrumentele şi referin-
ţele scolastice şi identitatea sa este definită de „centralitatea” subiectului-elev 
şi de faptul că trebuie să dovedească un caracter obiectiv argumentat ştiinţific. 
Acesta se cuvine a fi rezultat dintr-o abordare critică a temelor şi o integrare 
corectă în cadrul proiectului educativ şcolar. „Carta decisivă” în elaborarea 
disciplinei este solidaritatea sa cu şcoala. În ambientul şcolar religia primeşte 
aportul ştiinţelor educaţiei şi al ştiinţelor umane. Teologia continuă să aibă 
rolul de a garanta „doctrina” şi să prezinte propriile contribuţii în mod ştiinţific.

- A doua referinţă este exigenţa ştiinţifică. Religia în şcoala statului are da-
toria şi rolul ca documentele şcolare elaborate să respecte exigenţele epistemo-
logice şi ştiinţifice, instrumentele şi limbajul de acces şi de explorare să fie 

2 Cf. A. Hîrja, La „religione” come disciplina nella scuola statale di Romania. per una pro-
posta ermeneutica, Teză de doctorat, Universitatea pontificală saleziană, Roma, 2006, 1-20.
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riguroase în aprofundarea „fenomenului” religios, aşa cum, de fapt, se exprimă. 
Pentru orice produs cultural – aşadar, şi pentru religie ca fapt –, a utiliza ter-
meni din domeniul curriculum-ului şcolar înseamnă a dovedi că este un învă-
ţământ fondat epistemologic, capabil de a concura – conform conotaţiilor 
specifice – la urmărirea scopurilor formative ale obiectivităţii, relativităţii şi 
reciprocităţii. O pregătire competentă nu va cădea în tentativa de a miza pe 
arta educaţiei fără a da prioritate şi valoare pregătirii ştiinţifice. Numai profe-
sorul competent, abil şi bine pregătit din punct de vedere profesional va avea 
şanse autentice de a-şi împlini vocaţia de educator şi va putea realiza o activi-
tate educativă ca o adevărată artă.

Modul de a trata diferenţiat şi corect cunoştinţele preştiinţifice, ştiinţifice şi 
metaştiinţifice probează capacitatea religiei de a se prezenta ca o disciplină 
şcolară elaborată în mod legitim, o califică în şcoală şi o verifică prin cores-
punderea la exigenţele şi aporturile noii epistemologii. Depăşind obstacolele 
epistemologice şi dezvoltând un dialog interdisciplinar, religia, împreună cu 
alte discipline, este solicitată de şcoală nu numai pentru a transmite cunoştinţe, 
dar şi pentru a deveni acel şantier unde printr-o organizare pedagogică se in-
tervine la transformarea copilului în adult la toate nivelurile. Pentru a realiza 
această transformare, trebuie cunoscute legile evoluţiei, trăsăturile ei, metodele 
specifice, iar intuiţia personală şi simţul pedagogic folosesc ştiinţele educaţiei 
ce îl ajută pe profesor să treacă de la competenţă şi abilitate la arta educativă.

- Al treilea pilon face referinţă la delimitarea dintre cateheză şi religie ca 
disciplină în şcoala statului; între ele sunt diferenţe esenţiale şi complementa-
ritate; premisele, finalităţile şi elaborările sunt în mod clar diferite. De exem-
plu, cunoştinţele teologice şi psihopedagogice sunt suficiente pentru cateheză, 
dar nu pentru elaborarea unei discipline religioase şcolare.

- Al patrulea punct de referinţă este relativ la modul de a imposta şi de a 
elabora disciplina religioasă respectându-i caracterul interdisciplinar; alături 
de ştiinţele teologice sunt importante: sociologia religiei, psihologia evolutivă 
a vârstei, psihologia religiei şi a dezvoltării religioase, psihologia învăţării pen-
tru viaţă şi celelalte ştiinţe ale educaţiei. 

- A cincea referinţă, „religia” în şcoala statului, este în faţa unei elaborări 
integrative. Complexul de cunoştinţe (il sapere), pe care Delors îl prezintă nu 
numai drept cunoaştere, dar chiar sub aspectul său comportamental – a şti să 
trăieşti, să faci şi să comunici –, este o cucerire continuă şi niciodată definitivă, 
ce rezultă de la integrarea specifică oricărei discipline. 
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Aşadar, împreună cu alte discipline, învăţăturile religiei au contribuţia lor 
specifică la înţelegerea realităţii, de care depinde şi care este orientată spre a o 
face înţeleasă. Este o disciplină care se integrează în proiectul şcolar şi, în ace-
laşi timp, este o disciplină care integrează multe alte ştiinţe. Astfel, ştiinţele 
religiei şi ale educaţiei pot oferi un ajutor ce urmăreşte studiul fenomenului 
religios şi priveşte spre exigenţa unei interpretări a culturii în perspectivă edu-
cativă, ce respectă diferenţele care concurează la dezvoltarea integrală şi armo-
nioasă a persoanei umane. 

- Al şaselea pilastru se referă la modurile de a elabora disciplina. Intenţia 
noastră este ca pe acest cadru referenţial să propunem ca o ipoteză demon-
strabilă aportul şi perspectiva „noii hermeneutici” pentru o „învăţare pentru 
viaţă” (apprendimento), iar religia îşi poate asuma o misiune fundamentală în 
şcoala statală la nivel european, în general, şi în România, în particular3. 

Disciplina „religiei”, deşi are un prototip referenţial stabil, poate fi în multe 
moduri organizată şi elaborată, pentru că disciplina are un cadru referenţial 
cu piloni stabili, însă este cu „delimitări flexibile”. Limitele sunt adaptabile, 
pentru că disciplina se situează între polarităţi dificile care fac să oscileze de-
marcaţiile sale. Polii identificaţi care fac să oscileze delimitările disciplinei 
şcolare ale religiei sunt, pe scurt, aceştia: 

1. Statul şi Biserica, cu solicitările lor proprii ce afectează finalităţile propuse 
şcolii şi elaborarea doctrinei şi, sunt determinante în activitatea desfăşurată 
pentru elaborarea disciplinei. Acestea sunt fluctuaţii ce pot face ca diferenţele 
de la stat la stat să fie enorme.

2. Diferitele moduri de a concepe „laicitatea” şcolii şi amprenta „confesio-
nalităţii” învăţăturii religioase; şi aceştia sunt factori cu puternice prestanţe. 

3. Prezenţa abordărilor psihologice, sociologice şi antropologice oferă bo-
găţie şi argumente ştiinţifice conţinuturilor şi pot fi primite cu mai puţină sus-
piciune din partea elevilor şi a părinţilor;

4. Legitimitatea pedagogică, statutul şi elaborarea disciplinară sunt influen-
ţate şi depind de competenţa ştiinţifico-şcolară şi de atitudinile personale ale 
oamenilor de ştiinţă implicaţi în procesele pedagogice utile în realizarea obiec-
tivului şcolar; 

5. Calitatea disciplinară, eficienţa propunerii hermeneutice şi rezultatele 
realizării educaţiei depind de formarea profesorilor.

Aceşti „poli” sunt văzuţi de mulţi politicieni ca fiind antagonişti; în realitate 
însă, mai ales instituţiile statului şi ale Bisericii pot nu numai să colaboreze, 

3 Cf. A. Hîrja, La “religione” come disciplina nella scuola statale di Romania, 179-255.
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dar chiar să se susţină în procesele elaborative ale disciplinei pentru binele 
persoanei, ale şcolii şi ale statului. Când însă anumite tendinţe ideologice şi 
politice, pornind de la interpretări proprii exclusiviste, provoacă reacţii con-
trare din vina lor, se ajunge la conflict sau chiar antagonism şi elevii sunt cei 
care suferă. Condiţiile sociale, interesele politice, munca perseverentă orien-
tează spre unul sau altul dintre poli, iar disciplina suportă aceste influenţe. 
Intensitatea intervenţiei acestor două instituţii face ca disciplina şcolară a „re-
ligiei” să oscileze; normal ar fi ca amândouă „puteri”, mai ales în timpurile 
moderne, să fie în serviciul tuturor cetăţenilor4. 

b) Orientări ce promovează abordarea hermeneutică

În considerarea şi elaborarea acestei discipline în şcoala statală, prima obli-
gaţie este de a ţine seama de exigenţele epistemologice şi de cele impuse de 
instituţia educativă pentru a fi o disciplină şcolară autentică depăşind obstaco-
lele epistemologice şi dovedind un caracter ştiinţific. O atenţie specială trebuie 
acordată formării. De aceea, va fi favorizată şi trecerea de la o educaţie funda-
mentată pe informaţii religioase şi teologice la o educaţie riguroasă pentru 
viaţă, care să focalizeze atenţia asupra educării elevului şi a formării sale. 

Orizontul deschis de studierea religiei ca „fenomen universal complex” 
permite să fie contrazise opiniile care sprijineau elaborarea unui model predo-
minant „confesional” sau „eclezial”. Practica a demonstrat că eficacitatea lui în 
aria şcolii este amăgitoare şi, dimpotrivă, o elaborare îmbogăţită de ştiinţele 
umane de tip „interdisciplinar”, deşi a fost mult „discutată”, chiar criticată, 
adesea s-a demonstrat ca fiind mai corespunzătoare şi validă. O astfel de pro-
punere impune aportul mai multor ştiinţe, derulează o forţă argumentativă ce 
se demonstrează ca fiind mai puternică, iar dintre toate religiile, creştinismul 
demonstrează că este un sistem ce privilegiază întâlnirea cu fenomenul religios: 
izvoarele şi tradiţiile sale oferă o bogăţie incomparabilă a datului religios; re-
flecţia sa autorizată şi curajoasă sfidează problemele timpului şi cultura educa-
tivă găseşte în ea multe aporturi. 

Este necesară însă o clarificare esenţială: punctul focal al „religiei” nu este 
alcătuit în mod direct de ştiinţele umane. Aportul lor este sprijin pentru pre-
zentarea caracterului dinamic şi universal al fenomenelor religioase, acestea 
constituind învăţătura religioasă pedagogică. Acest tezaur de cunoştinţe cere să 
fie procesat în cadrul istoric în mod adecvat, aşa cum toate celelalte manifestări 

4 Cf. A. Hîrja, La „religione” come disciplina nella scuola statale di Romania, 84-100.
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ale vieţii care marchează civilizaţia umană sunt procesate şi didacticizate. 
Gândirea filosofică şi teologia, ştiinţele formării şi solicitările provenite de la 
spiritualitate reprezintă ambiente distincte, dar nu străine dezvoltării civiliza-
ţiei pe care elaborarea pedagogică este solicitată să le interpreteze pentru a 
individualiza şi a parcurge „itinerarii” mai adecvate şi să răspundă provocărilor 
educaţiei contemporane.

Acestea sunt unele premise care, dintre itinerariile propuse, dau prioritate 
şi favorizează ca bună oportunitate „noua hermeneutică” propusă de Gada-
mer, întrucât el afirmă că există un adevăr la care ştiinţele umane ajung, iar 
între acestea sunt şi adevărurile religiei prezentate de ştiinţele religiei. Propu-
nerea hermeneutică are o relaţie dinamică cu reînnoirea pedagogică şi cu reli-
gia, datorită capacităţii sale critico-radicale şi a atitudinii sale ce dovedeşte că 
depăşeşte dogmaticismul şi este antireducţionistă. Ea apare actualmente tot 
mai mult ca un interlocutor pentru teoria pedagogică şi pentru însăşi acţiunea 
educativă. Această posibilitate oferă o argumentare ştiinţifică prezentării dis-
ciplinei şi, în acelaşi timp, cum afirmă Gadamer, hermeneutica „îl construieşte 
pe om”!

2. Pentru ce o propunere hermeneutică

Propunerea hermeneutică, cu referinţă privilegiată la filosofia lui Gadamer, 
valorifică bogăţia tradiţiilor, tezaurul pozitiv al ştiinţelor umane ale religiei şi 
oferă multe elemente care, interpretate în cheie pedagogico-metodologică, pot 
să contribuie la înţelegerea şi interpretarea fenomenului religios în vederea 
realizării maturităţii umane şi a unei autentice valorizări a tradiţiei creştine.

a) Solicitări educaţionale ce promovează propunerea hermeneutică

Pentru a porni chiar de la contextul educaţional românesc, legea învăţă-
mântului şi ambientul şcolii noastre statale urmăresc promovarea maturităţii 
personale a elevilor şi chiar afirmă că o realizează folosind bogăţia culturală şi 
tradiţia poporului nostru. Or, toate acestea găsesc în „noua hermeneutică” un 
instrument eficient, un sprijin, un spaţiu ce oferă o nouă demnitate educaţiei 
religioase şcolare. 

La reintroducerea religiei în şcoală, modelul de învăţare religioasă practicat 
între cele două războaie mondiale nu a mai fost propus din motive didactice, 
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pedagogice şi filosofice5. Actualmente introdusă în cadrul normativ şcolar pu-
blic românesc, „religia“ trebuie să fie parcursă în sensul programului general, 
al programelor curriculare şi al normativelor specifice materiei.

În curriculum-ul actual, religia este în cadrul ariei curriculare „Om şi soci-
etate“, împreună cu istoria, geografia, educaţia civică, filosofia, psihologia. 
Pentru a-şi îndeplini datoria şi misiunea educativă în condiţiile epistemologi-
ce deja prezentate, religia trebuie să-şi verifice identitatea scolastică ţinând 
cont de finalitatea educaţiei în şcoala românească, de prezenţa disciplinei în 
curriculum-ul şcolar, de orientările Bisericii Catolice româneşti, iar acum, 
după integrare, de propunerile Uniunii Europene6.

Acestor solicitări educaţionale, propunerea hermeneutică le răspunde că 
ştiinţele umane au ajuns la un adevăr eficient în procesul educativ. Între aces-
tea sunt şi adevărurile religiei prezentate de ştiinţele religiei. Hermeneutica, 
ştiinţă a interpretării, conştiinţa istorică şi cercul hermeneutic, limbajul ca 
mediaţie totală pot oferi elemente pentru o metodologie educativă, punând 
accentul pe înţelegerea a ceea ce oferă religia atât pentru cunoaşterea adevăru-
lui, cât şi în favoarea „educaţiei pentru viaţă”. 

În plus, această propunere elimină, implicit, multe contestaţii. Refuzurile şi 
contestaţiile cu care se confruntă uneori „religia” din şcoală au multe explica-
ţii, dar cele mai puternice sunt din partea celor care, din motive ideologice sau 
agnostice, exclud credinţa reducând cunoaşterea şi concepţiile despre om 

5 C. Cucoş, examinând situaţia „religiei” în şcolile statului din Estul Europei, subliniază că 
elaborările disciplinei religioase şi reformele şcolare din aceste ţări evoluează independent de 
la o ţară la alta, cu viteză diferită, urmând logici de interacţiune cu respectivele sfere politice, 
economice şi culturale, la rândul lor, multiple şi variate. Orice ţară dezvoltă strategii educativ-
şcolare independente de mutările politice locale, economice, sociale, culturale. Experienţa 
predării religiei în şcoală este recentă; religia ca disciplină scolastică în spaţiul oriental nu are 
un statut unitar; există riscul ca instruirea religioasă să treacă drept sinonim al catehezei; no-
ile realităţi culturale şi politice pot constitui o posibilitate de redresare spirituală a şcolii dacă 
aceasta se deschide valorilor religioase atât de criticate şi marginalizate în trecutul apropiat 
sau, chiar în baza unor motive de ordin naţionalist sau etnic, putem vedea în valorile religioa-
se doar ocazia de a reafirma supremaţia naţiunii sau a etniei. Autorul propune deci: „Acelaşi 
program al disciplinei scolastice ar trebui să fie conceput în baza lecturii comparate, intercul-
turale şi să fie mai puţin centrat pe partea confesională. O anumită deconfesionalizare, chiar 
şi parţială, se justifică în situaţii de criză” (Cf. C. Cucoş, Punto di vista ortodosso, în F. Pajer 
(coord.), Europa, scuola, religioni. Monoteismi e confessioni cristiane per una nuova cittadinan-
za europea, Rorino, SEI, 2005, 132-135.

6 Acest ultim aspect este mult mai important acum, după aderarea ţării la Uniunea Euro-
peană: deci după analizarea problemei am găsit oportun să o scot din lucrare, dar nu şi din 
preocuparea noastră.
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doar la cele elaborate de ştiinţele umane. Promovarea religiei pe baza argu-
mentelor oferite de ştiinţele umane înfruntă aceste tendinţe şi le depăşeşte 
printr-o elaborare ştiinţifică, corectă din punct de vedere epistemologic… O 
astfel de educaţie religioasă poate oferi argumente pentru depăşirea agnosti-
cismului şi a scepticismului, oferind perspective şi argumente pentru a ieşi din 
„zona minată de maeştrii suspiciunii”, cum îi numea Paul Ricoeur pe Marx, 
Nietzsche, Freud. Când educaţia religioasă din şcoală propune concepţii des-
pre om cu toate dimensiunile sale şi o face folosind argumentele ştiinţelor 
umane ale religiei, sprijină o educaţie integrală a elevilor şi previne pericolul 
suspiciunii. Această remarcă o face cu pertinenţă Malizia: „Educaţia religioasă 
este o dimensiune a educaţiei integrale a persoanei”.

b) Motivaţii pedagogice

Alături de solicitările educaţionale, prezentate pe scurt, se constituie ca mo-
tivaţii pedagogice următoarele consideraţii şi perspective de ordin pedagogic:

- Cultura actuală analizează cu mult interes şi exploatează diferenţiat datele 
religioase şi, de multe ori, le prezintă haotic, fără discernământ, urmărind 
doar captarea atenţiei oamenilor. Studiul fenomenologic şi hermeneutic înles-
neşte ca roadele acestor demersuri multiple să fie selecţionate în vederea utili-
zării lor în curricula de tip formativ. Aporturile ştiinţelor umane religioase vor 
găsi criterii de fidelitate în doctrina Bisericii, care le va garanta.

- Căderea emfazei ideologice favorizează foamea şi dorinţa cunoaşterii for-
melor de spiritualitate, dar şi tatonarea multor forme de superstiţie şi magie. 
„Religia“ din şcoala statală, observând aceste schimbări, poate identifica şi va-
lorifica noile „chances“ pe care situaţia schimbată politico-culturală le com-
portă şi poate oferi un ghid critic pe baze ştiinţifice.

- Atenţia îndreptată spre „elev“ şi spre „trăirile” sale anulează pretenţiile 
impunerii unor conţinuturi stabilite artificial şi permite punerea în practică a 
exemplului lui Isus, care răspundea problemelor propuse de oameni şi de exis-
tenţa lor. Aşa cum hermeneutica biblică este absolut necesară în studiul Scrip-
turilor, hermeneutica vieţii oferă date şi cunoştinţe ce reuşesc a defini orientarea 
didactică a şcolii statale de azi. Propunerea hermeneutică se integrează în an-
samblul teoriei curriculare, îi respectă exigenţele, iar prin metode şi metodo-
logii se poate adapta procesului educativ din şcoala statală, iar religia ca obiect 
de studiu în şcoală primeşte configuraţia şi legitimitatea unei discipline şcolare.

- Preocuparea de a da atenţie trăirilor elevilor şi de a le capta atenţia stă la 
baza elaborării proceselor inductive. Acestea dezvoltă capacitatea persoanei 



55„RELIGIA” ÎN ŞCOALĂ: O PERSPECTIVĂ HERMENEUTICĂ

de a înţelege, de a interpreta şi, cu maturitate, de a-şi crea o viaţă armonioasă. 
„Religia” în şcoală este chemată să-şi ofere contribuţia la formarea integrală a 
cetăţeanului european dezvoltându-şi caracterul din punct de vedere social, 
psihologic, politic şi salvator.

- Procesul hermeneutic asigură circularea liberă a cuvintelor, căci, fără a 
exagera, aminteşte că limbajul este un instrument de mediere. Tradiţiile vii, 
conceptele religioase şi termenii trebuie să aibă libertatea lor pentru a se putea 
adresa bărbaţilor şi femeilor, profesorilor şi elevilor ce trăiesc într-o realitate 
vie cu valori perene, dar şi cu schimbări continue. O abordare de acest fel este 
la dispoziţia persoanei ce caută umanizarea; restul va urma (celelalte dimensi-
uni ale educaţiei vor fi oferite în plus)7.

În mod sintetic formulăm propunerea hermeneutică pentru predarea reli-
giei în şcoala de stat din România în acest mod: Finalităţile şcolii româneşti ce 
vizează formarea şi maturizarea personală a elevilor solicită folosirea bogăţiei 
culturale şi a tradiţiei poporului. Acestea îşi pot găsi locul şi importanţa în 
cadrul mai multor discipline, între care şi „religia“, care, pe drept cuvânt, este 
sursă de cultură şi ajută la maturizarea elevilor. Noua hermeneutică propusă 
de Gadamer este o metodă ce educă la a interpreta corect adevărurile ştiinţelor 
umane; printre acestea se află şi adevărurile religiei prezentate de ştiinţele re-
ligiei. Hermeneutica şi înţelegerea, conştiinţa istorică şi cercul hermeneutic, 
limbajul ca mediere totală devin o „metodă“ ce duce la adevăr. Ştiinţele religiei 
oferă argumente ştiinţifice pentru elaborarea „religiei“ ca disciplină şcolară şi, 
în acelaşi timp, aşa cum afirmă Gadamer, hermeneutica „construieşte omul“!

3. Postulate ale „noii hermeneutici”

Etimologic, termenul ,,hermeneutică” vine de la Hermes, mesagerul prin 
excelenţă, care avea darul nu numai de a transmite mesajul celorlalţi zei, ci şi 
de a-l interpreta. El ajuta memoria oamenilor, dar o făcea în mod creativ în 
interpretările date. Această „capacitate” presupune o atitudine ce refuză pasi-
vitatea, pentru că interpretarea corectă a unui mesaj se întemeiază pe înţelege-
rea lui corectă, susţinută de obiectivitate şi de realizările superioare ale oame-
nilor8.

a) „Noua hermeneutică”, ştiinţa interpretării vieţii

7 Cf. G. Adler, Conclusion. „L’avenir de l’enseignement religieux?”, în R. Brodeur – G. 
Routhier, L’enseignement religieux: questions actuelles, Bruxelles, Lumen Vitae, 1996, 151-152. 

8 Cf. V. Mathieu, L`uomo, animale ermeneutico, Torino, G. Giappichelli, 2000, 10-11.
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O trecere de la hermeneutica biblică şi juridică la una ce poate interpreta 
viaţa era intuită din secolul al XVII-lea şi se conturează în operele lui Schleier-
macher9 şi apoi în cele ale lui Dilthey10. Primul a explicat că, aşa cum obscuritatea 

9 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) s-a născut la Breslau, fiind fiul unui 
capelan de confesiune reformată din armata prusacă. A fost educat într-o şcoală moraviană la 
Niesky, în Lusaţia de Sus, şi la Barby, lângă Halle. Teologia moraviană a încetat în curând să-l 
mulţumească, iar îndoielile sale au început să prindă contur. Tatăl său i-a dat în cele din urmă 
permisiunea să se înscrie la Universitatea din Halle, care abandonase deja pietismul şi adop-
tase spiritul raţionalist al lui Friedrich August Wolf şi Johann Salomo Semler. Ca student, şi-a 
format lecturi independente, neglijând studiul Vechiului Testament şi al limbilor orientale. 
Dar, frecventând prelegerile lui Semler şi ale lui Johann Augustus Eberhard, a dobândit de la 
întâiul principiile unei critici independente a Noului Testament şi de la cel din urmă o pasiu-
ne pentru Platon şi Aristotel. În acelaşi timp, a studiat în detaliu lucrările lui Immanuel Kant 
şi ale lui Friedrich Heinrich Jacobi. Astfel, a dobândit obiceiul caracteristic de a-şi forma opi-
niile prin examinare atentă şi evaluarea tuturor poziţiilor rivale. Astfel, el a combinat această 
receptivitate cu puterea reconstructivă a unui gânditor profund original. Cf. http://ro.wikipe-
dia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher; 17.02.2009. 

10 Wilhelm Dilthey (n. 19 noiembrie 1833 — d. 1 octombrie 1911) a fost istoric, sociolog 
şi filosof german. În contrast cu idealismul german preponderent în acea perioadă, a fost un 
empirist, însă punctul său de vedere în ceea ce priveşte empiricul şi experimentalul este diferit 
de empirismul britanic şi pozitivismul. Asumpţiile epistemologice şi ontologice centrale sunt 
extrase din literatura germană şi tradiţia filosofică. O preocupare care l-a urmat toată viaţa a 
fost aceea de a stabili bazele teoretice şi metodologice pentru ştiinţele umane, distincte, dar în 
aceeaşi măsură ştiinţifice, ca şi cele din ştiinţele naturii. Dilthey a sugerat că orice experienţă 
umană are două părţi: cea a lumii înconjurătoare, condusă de legile necesităţii obiective, şi cea 
a experienţei interioare, caracterizată de dominaţia voinţei, responsabilitatea pentru acţiuni, 
capacitatea de a supune totul în faţa raţiunii şi de a se împotrivi la orice din fortăreaţa libertă-
ţii propriei persoane. Dilthey şi-a susţinut folosirea termenului de ştiinţa spiritului în lucrări-
le sale susţinând că orice alt termen echivalent (ştiinţe sociale etc.) surprinde doar un aspect, 
dar pierde din vedere fenomenul central prin care toate celelalte sunt percepute şi de care sunt 
strâns legate – spiritul uman. Pentru Dilthey, spiritul nu este o entitate abstractă, lipsită de 
substanţă, ci trebuie înţeles în contextul vieţii sociale concrete a indivizilor. În mod diferit de 
ştiinţele naturale, care tind să reveleze uniformitatea lumii datorită obiectului care îi este ex-
tern omului şi vine înţeles prin explicarea unui fenomen, ştiinţele spiritului tind să vadă uni-
versalul în particular; cercetând interiorul omului, ele înţeleg un fenomen. În opera sa Contri-
buţie la studiul individualităţii, Dilthey declară că obiectul înţelegerii este individualitatea, ce 
trebuie studiată utilizând modelele şi relaţiile lor interne. În lucrarea Studii pentru fundamen-
tarea ştiinţelor spiritului şi în Construirea lumii istorice, acelaşi Dilthey afirma: „Înţelegerea 
este regăsirea eului în tu; spiritul se găseşte în grade mereu superioare de conexiune; această 
identitate a spiritului din eu, în tu, în orice subiect al unei comunităţi, în orice sistem al cultu-
rii şi, în fine, în totalitatea spiritului şi în istoria universală, face posibilă colaborarea diferite-
lor operaţiuni din ştiinţele spiritului. Subiectul cunoaşterii este aici identic cu cel al obiectului 
său şi acesta este acelaşi în toate gradele obiectivităţii sale” (Construirea lumii istorice, 191). 
Pilaştrii raţiunii istorice sunt viaţa fiecărui individ raportată la cea a altor subiecţi, conexiunea 
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textelor vechi este clarificată prin utilizarea cunoştinţelor istorice, care permite 
depăşirea distanţei temporale şi se ajunge la o interpretare mai corectă a lor, la 
fel, o bună înţelegere şi interpretare a vieţii poate fi sprijinită de „cunoaştere 
istorică”, iar istoria îşi are rolul ei în cadrul hermeneuticii. Al doilea, W. Dil-
they, a considerat că orice „înţelegere existenţială de manifestare a vieţii” îşi 
are validitatea, durabilitatea sa şi poate fi folositoare altora. În acest fel, herme-
neutica este strâns conectată interpretării textelor şi este prezentată ca formă 
tipică a cunoaşterii istorice11. 

Atenţia asupra limbajului şi asupra fundamentului lingvistic al înţelegerii a 
caracterizat începuturile noii hermeneutici. Omul înţelege şi reprezintă totul 
în raport cu capacitatea lui de a utiliza bine limbajul. „Noua hermeneutică”12 
depăşeşte în mod clar orice tip de hermeneutică ce limitează procesul inter-
pretării doar la texte studiate sau la exegeză. Limbajul îndeplineşte în „noua 
hermeneutică” o funcţie cognitivă, şi nu doar instrumentală. A înţelege din 
punct de vedere lingvistic înseamnă a înţelege din punct de vedere istoric. 
Experienţa hermeneutică se află în legătură cu tradiţia ce constituie obiectul 
unei astfel de experienţe şi este exprimată prin limbaj. Tradiţia istorică este 
tradiţia cu care comunicăm aşa cum comunică un eu cu un tu13. 

Gadamer explica naşterea „noii hermeneutici” în acest mod. Hermeneutica 
în trecut era doar o disciplină auxiliară a teologiei şi a filologiei. Pe baza reali-
zărilor ei în cursul secolului al XIX-lea, s-a bucurat de o elaborare sistematică 
ce se bazează pe cuceririle ştiinţelor spiritului. Esenţa spiritului istoric nu con-
stă în restituirea trecutului, ci în medierea gândirii pentru a utiliza realizările 

dinamică sau structurală (instituţii, civilizaţii, epoci), autocentralitatea oricărei structuri. În 
Esenţa filosofiei, autorul susţine că filosofia trebuie să înfrunte misterele lumii şi ale vieţii din-
colo de a trece la concluzii universale. Filosofia se poate defini o intuiţie a lumii; sunt unele 
baze comune cu arta şi cu religia; cât priveşte validitatea sa este universală, aşadar se poate 
defini metafizică. Trei sunt modelele intuirii lumii: primul este realismul, din care face parte 
pozitivismul, al doilea este idealismul obiectiv, al treilea este idealismul libertăţii. Funcţia uni-
versală a filosofiei este aceea de a fixa condiţia de om în faţa lumii şi de a interpreta cauzele 
limitelor umane. Cf. http://it.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey; 18.02.2009. 

11 Cf. G. A. Roggerone, Interpretare şi cunoaştere obiectivă, Lecce, Milella, 1998, 30-31.
12 Deosebim două tipuri de hermeneutică: hermeneutica interpretării textelor şi „noua 

hermeneutică”. Sunt şi subdiviziuni mai complicate, dar o propunem pe aceasta, care propu-
ne, fără îndoială, tipurile fundamentale. Cf. B. Modin, Scienze umane e Teologia, Roma, 
Università Urbaniana, 1988, 209.

13 Cf. G. Mura, Ermeneutica e verità, Storia e problemi della filosofia dell`interpretazione, 
Roma, Città Nuova, 1990, 260-267.
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lui pentru viaţa prezentă14. Aşadar, termenul „hermeneutică” indică mişcarea 
fundamentală a existenţei, care vrea să îmbrăţişeze din totalitatea experienţe-
lor din lume, pe baza achiziţiilor istorice, pe cele care constituie finalitatea 
persoanei ce se construieşte în mod responsabil. Noua hermeneutică nu poate 
fi redusă doar la medierea unei judecăţi sau a unei exagerări sistematice ce 
accentuează vreun aspect particular, ci este ştiinţa ce studiază înţelegerea şi in-
terpretarea pentru a le universaliza; este studiată însăşi natura existenţei15.

În noua accepţiune, hermeneutica are un sens ambivalent: unul tehnico-
operativ şi altul de tip filosofic16. Pentru demersul pedagogic, noua hermene-
utică reprezintă „esenţa interpretării adevărului”, pe deplin conştientă de fap-
tul că însumările istoriei, fără a fi radicale, atribuie adevărului noi profunzimi 
şi că ştiinţa se extinde şi la ea însăşi, devenind „metateorie” ce afirmă herme-
neutizarea adevărului17. Înţelegerea nu este doar rezultatul interpretării texte-
lor istorice, ci şi al ştiinţelor spiritului prin care sunt însuşite şi interpretate 
ideile, adevărurile şi viaţa18.

b) „Noua hermeneutică”, interpretare, înţelegere, limbaj

14 Elaborarea noii hermeneutici a mers dincolo de scopurile proprii practice, care erau 
acelea de a face posibilă sau de a facilita înţelegerea textelor literare. Nu doar tradiţia literară 
este un spirit înstrăinat şi care are nevoie de o nouă şi mai corectă adaptare, ci tot ceea ce nu 
exista în mod imediat în lumea proprie, care în această lume şi acestei lumi nu i se exprimă 
sau nu-i vorbeşte, şi deci orice tradiţie, toate acestea sunt, în sens originar, străine şi au nevoie 
de spiritul discursiv şi mediator pe care noi îl numim hermeneutică, căutând împreună cu 
grecii lui Hermes, mesajul zeilor. Cf. H. G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 
2000, 355-361.

15 Cf. H.G. Gadamer, Verità e metodo, 2000, 1003.
16 Cele două valenţe ale termenului sunt: tehnico-operativ, pentru un aspect, ce poate 

semnifica, aşa cum adesea înţelegem, arta interpretării textelor, şi proiectant, pentru celălalt 
aspect, deoarece teoretizează interpretarea ca moment de relaţionare existenţială continuă a 
indivizilor între ei. Pentru cea de-a doua semnificaţie, hermeneutica este văzută ca o caracte-
ristică antropologică, termenizare vie a fenomenelor istorice ce califică raportul uman ca o 
creştere continuă a subiectelor sale. Aceasta însemnând, printre altele, că cele două semnifica-
ţii, definite de noi în mod convenţional, tehnico-operativ unul şi proiectant celălalt, constituie 
două aspecte ale unui proces unic de evoluţie. Cf. U. Margiotta, Ermeneutica e metodica 
universale. Della progettualità educativa alla pedagogia come scienza, în H. G. Gadamer, Er-
meneutica e metodica universale, [1], Marietti, 1973, 259.

17 Cf. F. Botturi, Ermeneutica e transcendentalità, în Ermeneutica e razionalità contempo-
ranea, 1(1997)1, 50-51.

18 Cf. H.G. Gadamer, Verità e metodo, 19.
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Dintotdeauna o preocupare continuă a educatorilor şi, în mod deosebit, a 
pedagogilor a fost aceea de a le oferi elevilor nu numai informaţii, ci să le ofere 
învăţături pentru viaţă, adică să-i ajute să înţeleagă realitatea şi să ştie a trăi: 
căci „nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!”. Gadamer, ca studios şi filo-
sof, intuind misiunea educaţiei, a propus o filosofie ce devine o ştiinţă utilă în 
educaţie pentru învăţarea pentru viaţă. 

Misiunea celui care interpretează este importantă şi delicată. Interpretarea 
depinde de cunoaştere. Hermeneutica este un instrument care îl conduce pe 
studios la cunoaşterea realităţii ce se desfăşoară în cadrul istoric, dar transcende 
istoria şi este percepută de conştiinţa istorică ce caută spiritul obiectiv ca pro-
dus al analizei însumate a fenomenelor desfăşurate istoric şi studiate de ştiin-
ţele umane.

A filosofa în mod responsabil înseamnă a avea o conştiinţă critică în faţa 
tradiţiei istorice de care oamenii aparţin, dar prin filosofie o analizează pentru 
a scoate ceea ce este superior şi util pentru interpretarea vieţii. Hermeneutica 
înglobează problemele propuse de conştiinţa istorică; aceasta caută şi comunică 
adevărul, ţine seama de faptul că omul este fiinţă finită şi temporală, dar are o 
finalitate ce marchează propria existenţă şi propria sa istorie. Dincolo de toate 
particularităţile lor, oamenii trăiesc pe un „teren comun” şi este normală im-
plicarea lor de a găsi adevărul unic pe care se poate construi viitorul tuturor. 
Mai presus de presiunea ce vine din partea politicii şi a societăţii, omul are o 
deschidere etică ce-i permite promovarea umanului, iar aceasta este „problema 
decisivă a viitorului nostru”.

Există un adevăr care nu poate să fie dobândit cu metodele ştiinţelor exacte, 
pentru că este solicitată excavarea experienţei pentru a găsi adevărurile pro-
funde ale vieţii. Ştiinţele umane, numite ştiinţe ale spiritului, considerând toate 
experienţele, inclusiv pe cele ale filosofiei, ale artei, ale istoriei, afirmă că există 
un adevăr care nu poate fi verificat cu instrumentele ştiinţelor exacte, dar, de 
multe ori, poate fi cunoscut şi interpretat cu metodele ştiinţelor umane, acest 
adevăr fiind mai util decât celelalte pentru realizarea persoanei.

Ştiinţele spiritului sunt cele care se ocupă de legile generale ale vieţii, de 
conştiinţa istorică şi de înţelegerea fenomenelor în condiţia lor irepetabilă, dar 
şi în concreteţea istorică. În mod fals sunt considerate ştiinţe inexacte, inferi-
oare ştiinţelor naturii, căci în fapt ele sunt depozitarele unui tezaur uman vechi 
cât istoria, în care valorile umane pot construi un ideal studiat în mod critic de 
raţiune şi capabil de a edifica un itinerar al vieţii mereu îmbogăţit şi propulsat 
spre valori supreme. Concepte ca „artă, istorie, creativitate, geniu, interioritate, 
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stil, simbol…” cuprind în ele indicaţii istorice care s-au clarificat şi dezvoltat 
cu trecerea timpului datorită analizei critice constructive. Înseşi conceptele de 
cultură, ştiinţă şi metode ştiinţifice, datorită confruntării cu tradiţia umanistă, 
au învins prejudecăţile pozitiviste şi au dobândit semnificaţii noi. Ştiinţele spi-
ritului constituie baza înţelegerii vieţii, adevărurile propuse de ele sunt dobân-
dite cu metode ştiinţifice ce nu utilizează experimentele sau testările, ci înţele-
gerea şi interpretarea19. 

Relaţia dintre hermeneutică şi înţelegere are o istorie lungă. Înţelegerea nu 
este considerată doar ca act subiectiv, ci ca o pătrundere profundă şi o analiză 
obiectivă a realităţii vii, în care tradiţia şi viitorul sunt în legătură. Pentru o 
corectă înţelegere a vieţii, omul este în mod esenţial o fiinţă istorică, o fiinţă 
plasmată şi hrănită de istorie. Hermeneutica are relevanţă epistemologică în-
trucât cu ajutorul ştiinţelor spiritului utilizează metode ştiinţifice care conduc 
la adevărul universal valabil. Gnoseologia hermeneutică nu tratează omul 
doar ca o fiinţă naturală înzestrată cu proprietăţi constante conforme naturii 
sale, ci ca pe o fiinţă care evoluează în cadrul istoric, depăşeşte situaţiile cu 
care se confruntă şi poate fi interpretată. A înţelege este a acţiona prin inter-
mediul prezentului şi al trecutului, dezvoltând în noi înşine o serie continuă 
de perspective ce ţin seama de trecut şi sunt folositoare pentru alcătuirea unui 
prezent care depinde de noi, dar poate fi superior.

Formarea spiritului obiectiv se bazează pe conştiinţa istorică ce nu este un 
produs speculativ al teoriilor, nici conştiinţa existenţei, ci conţinutul spiritual 
produs de evoluţia istorică şi analizat de ştiinţele umane care prezintă ştiinţific 
realitatea. Trăsăturile caracteristice ale conştiinţei istorice sunt multe. În sinteză, 
ea este privilegiul omului actual de a avea o conştiinţă despre propria istorici-
tate, despre bogăţia spirituală pe care a moştenit-o şi o conştientizează convins 
fiind de relativitatea opiniilor sale. Conştiinţa istorică nu este o specie de acti-
vitate de proiectare sau planificare, nici un cadru de scopuri stabilite, ci, mai 
degrabă, un mod de a găsi aplicaţii trăite pentru a răspunde la probleme con-
crete, este o metodă de a înţelege mai bine un fenomen în singularitatea şi 
unicitatea sa pentru a realiza finalitatea propusă. Ştiinţele spiritului sunt cele 
care propun criteriile obiective şi critice pentru a progresa în fenomenologia 
spiritului. O cunoaştere istorică obiectivă este în raport cu tradiţia pe care se 
străduieşte să o înţeleagă, să o întrebuinţeze ca tezaur al cunoaşterii şi posibi-
litate de progres20. 

19 H.G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, 26-60.
20 Cf. H. G. Gadamer, Il problema della coscienza storica, 42-43.
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Teoria şi structura înţelegerii sunt la baza hermeneuticii compuse din mai 
multe elemente, între care: 

- utilizarea tradiţiei ce pune persoana umană în contact cu multe comuni-
tăţi etice, naţionale, politice, religioase, ce au expresii istorice folositoare;

- coerenţa perfectă între semnificaţia globală şi finală, ce presupune „obiec-
tivitatea”, care nu este doar o confruntare între idee şi obiect, ci un raport între 
realizările istorice şi ceea ce fiecare încearcă să trăiască potrivit unor alegeri 
mai conştiente şi mai responsabile. Înţelegerea este un proces de fuziune între 
orizonturile care sunt interdependente şi se concretizează în aplicarea „tezau-
rului tradiţiei” în propria viaţă. Aşa cum interpretarea unui text depăşeşte dis-
tanţa temporală între autor şi cititor, la fel, interpretarea vieţii foloseşte tradiţia 
pentru progresul vieţii prin „fuziunea de orizonturi”. 

Pentru a ilustra mai bine procesul de înţelegere, Gadamer analizează jocul. 
Orice joc are formula sa, o structură fixă, dar când se desfăşoară jocul au loc 
unele schimbări ce dau loc perfecţionării şi vieţii. Realitatea are mereu un 
orizont deschis spre viitor, cu posibilităţi dorite sau temute, dar încă nedecise. 
Prin urmare, realitatea este deschisă la nenumărate variante care se exclud 
unele pe altele şi viaţa va fi câştigată de cel care o înţelege mai bine şi are mai 
multe abilităţi. Numai după ce alternativele greşite sunt eliminate, după ce arta 
dialogului, ştiinţa argumentării, capacitatea de a întreba şi de a răspunde, de a 
obiecta şi a combate sunt activate, finalităţile sunt mai bine realizate. 

De la conştiinţa istorică se trece la conştiinţa determinării istorice. De la 
înţelegerea pe care tradiţia o sprijină se deschid posibilităţi noi, care însă per-
mit un salt calitativ prin parcurgerea cercului hermeneutic. Cercul hermene-
utic se bazează pe faptul că orice interpretare trebuie să înceapă cu o reflecţie 
a interpretului asupra propriilor idei preconcepute, asupra propriei situaţii în 
care se găseşte. În al doilea moment se face o confruntare cu aspectele existen-
ţiale ale vieţii şi cu ceea ce tradiţia şi ştiinţele spiritului propun ca răspunsuri 
la problemele pe care viaţa le pune. În al treilea moment, asemenea unui jude-
cător, subiectul ţine cont de conţinutul legii, dar şi de cum a fost aplicată de cei 
care au aplicat-o. În al treilea moment se depăşesc prejudecăţile. Prejudecăţile 
nu sunt doar ideile preconcepute, ci toate ideile care nu sunt pe deplin dezvol-
tate. În faţa tezaurului adevărului toţi suntem la nivel de prejudecată. O con-
ştiinţă formată în spiritul hermeneuticii va fi receptivă pentru a fi orientată 
spre progres. Totuşi, receptivitatea nu exclude propriile adevăruri şi nici nu le 
asumă pe celelalte în mod indefinit, ci va face o confruntare, o opoziţie şi un pro-
gres. Creşterea produsă prin întrebuinţarea cercului hermeneutic se realizează 
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prin ceea ce Gadamer numeşte fuziunea orizonturilor; cel istoric, cel critic, cel 
personal, cel aplicativ şi cel final. Când cercul hermeneutic se închide, se face 
un salt de calitate, dar se ajunge la o prejudecată ce va trebui depăşită printr-un 
alt circuit al cercului. 

Trei axiome utile pentru a înţelege gândirea hermeneutică:
- Orice cunoaştere este un răspuns la o întrebare provocată de o situaţie 

particulară. Întrebarea este esenţială pentru progres. 
- Orice document şi fapt istoric oferă anumite cunoştinţe ce reprezintă răs-

punsuri la întrebări puse pe parcursul istoriei în anumite contexte. Misiunea 
hermeneuticii este de a evidenţia ce valenţe au aceste răspunsuri pentru tim-
pul prezent şi pentru contextul local actual.

- Orice formulare a adevărului, orice cunoaştere nu este pură, este „preju-
decată”, dar este mereu „amestecată şi condiţionată de prejudecăţi”; omul este 
fiinţă istorică, este în legătură cu anumite tradiţii, perspective, situaţii. Dar în 
om este chemarea la progres, el poate avansa progresiv pe calea adevărului 
obiectiv, acesta fiind unul dintre scopurile majore ale hermeneuticii.

Partea ce se evidenţiază în construcţia ontologică a hermeneuticii lui Ga-
damer este operată în tratarea limbajului. Problema limbajului, care asumă în 
discursurile filosofice contemporane un loc central, este văzută de Gadamer 
nu numai ca un sistem de semne, ci ca o mediere totală. Limbajul este istorie. 
Fiinţa care poate să fie înţeleasă este limbaj şi resursa hermeneutică a limbaju-
lui oferă cuvântului întregul orizont al omului.

Pentru a elibera hermeneutica de pericolele unui subiectivism puternic 
dezvoltat pe parcursul istoriei, Gadamer dezvoltă o concepţie nouă despre 
limbaj. Limbajul este mediumul prin care realitatea se prezintă; limbajul este 
locul (milieu) în care lumea este prezentată şi recunoscută. Fenomenul herme-
neutic consideră cu multă atenţie raportul general dintre gândire şi limbaj, iar 
caracterul enigmatic are drept consecinţă dependenţa reciprocă a limbajului 
de gândire şi a gândirii de limbaj. Legătura esenţială între limbaj şi înţelegere 
apare, mai ales, în faptul că transmiterea istorică a existenţei este prin interme-
diul limbajului, astfel încât obiectul privilegiat al interpretării este de natură 
lingvistică. Limbajul este o cale ce îi permite omului de a fi subiectiv sau obiec-
tiv, să depăşească sfera eului pentru a ajunge la cea a universalului. Dar această 
cale trebuie ca fiecare om să o deschidă şi să o cucerească cu propria inteligenţă, 
prin iniţiativă proprie, prin creativitatea şi genialitatea sa. Această cale nu-i 
este dată omului nici de pornirile fiinţei, nici de natura sa; este rodul gândirii 
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ca activitate spirituală, prin care omul se depăşeşte şi atinge universalul. „Exis-
tenţa care poate fi înţeleasă este limbaj”. 

O prezentare succintă şi lapidară poate etala câteva exemple de limbaj: lim-
baj evocativ religios, interpretativ existenţial, descriptiv-matematic, ca să nu 
mai spunem că fiecare poate avea nuanţe diferite. Şcoala, pentru a nu induce 
elevii în confuzii, prin atelierul său educativ, trebuie să dezvolte capacitatea 
elevilor de a deosebi diferitele forme de limbaj, să-i înveţe pentru viaţă, ca în 
mesaje să identifice descrierile diferite ale existenţei, obişnuindu-se cu folosi-
rea corectă a diferitelor limbaje şi să promoveze stăpânirea limbajului religios21. 

c) Noua hermeneutică şi perspective deschise pentru educaţie 

Hermeneutica, fiind o ştiinţă a interpretării, oferă modalităţi de înţelegere 
şi interpretare a datelor ştiinţifice a ştiinţelor religiei pentru a-i ajuta pe elevi 
să aprofundeze datul cultural propus de propria tradiţie şi să le promoveze o 
adecvată maturitate spirituală şi umană.

În tradiţia europeană discursul despre educaţie a găsit mereu un loc privi-
legiat şi o atenţie cu totul particulară în aria gândirii filosofice, iar relaţionarea 
între pedagogie şi filosofie remarcată de unii autori este semnul apropierii şi al 
colaborării lor22. Gadamer, deşi nu era specialist în pedagogie, era conştient 
de valenţa educativă a lucrării sale, deoarece a scris: „Ce poate însemna filoso-
fia pentru formarea profesorului poate deveni clar doar aplicând tematica 
propusă de filosof şi exprimând-o într-un limbaj obişnuit pentru raţiune şi 
respectând orice punct de vedere al filosofiei propuse. Filosoful, conform for-
mării sale, trebuie să încerce să găsească terenul comun pentru noi toţi, noi, 
cei ce suntem copiii unei epoci”23. Scopul filosofului este acela de a contribui 
la procurarea unei clarităţi interioare, a unei restaurări simple a realităţii şi să 
vadă relaţia între origini şi finalitate.

În domeniul educativ, filosofia, conform misiunii sale, contribuie la relevarea 
tendinţelor de progres, a orientărilor inovatoare faţă de intervenţia educativă, 
a consecinţelor unor decizii şi a unor strategii educative sau a unor expresii 
pedagogice. Alături de aceste aporturi, utile sunt şi cele cu caracter metodolo-
gico-proiectiv, ce sprijină disciplinele educative24.

21 Z. Trenti – R. Romio, Pedagogia dell’apprendimento, 126. 
22 Cf. C. Nanni, Professione pedagogista teorico? Introduzione alla filosofia dell’educazione, 

Roma, Leonina Demand, 2005, 9.
23 Cf. H. G. Gadamer, Ermeneutica e metodica universale, Marietti, 1973, 9. 
24 Cf. C. Nanni, Professione pedagogista teoretica?, 16.
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Această perspectivă încadrează hermeneutica filosofică a acestui secol, mai 
ales că ea a depăşit orientarea unilateral-filosofică şi implică aportul multor 
fapte ştiinţifice. Această corelaţie are relevanţă epistemologică, căci prin inter-
mediul reflecţiei hermeneutice, dezvoltată în interiorul ştiinţelor, se descoperă 
condiţiile aprofundării adevărului, ce nu se găsesc în logica cercetării ştiinţifice, 
însă o preced. Vom încerca să prezentăm unele dintre perspectivele colaboră-
rii dintre hermeneutică şi ştiinţele umane, precum şi consecinţele lor.

- Gadamer este convins că există un adevăr care nu poate să fie dobândit cu 
metodele ştiinţelor exacte, iar acest adevăr solicită totuşi să fie recunoscut. El 
demonstrează că ştiinţele umane reuşesc să ajungă la acest adevăr; între aces-
tea sunt şi adevărurile religiei prezentate de ştiinţele religiei. Interpretarea este 
modul de a gândi hermeneutic. Ştiinţele umane, înţelegerea, conştiinţa istorică 
şi „cercul hermeneutic”, limbajul ca mediere totală oferă un mod de a cunoaşte 
diferit de cel al verificării experimentale şi al explicaţiei, dar este cel al înţelegerii 
şi al hermeneuticii. Prin urmare, căutarea adevărului găseşte în hermeneutică 
o „metodă”, nu numai un instrument, ci o metodologie care pune accentul pe 
înţelegere şi îi oferă religiei o metodologie utilă pentru „învăţarea pentru viaţă” 
pornind de la ştiinţele religiei.

- Hermeneutica filosofică nu se limitează doar la citirea textelor, ci devine 
o autentică filosofie, filosofia hermeneutică25. Hermeneutica vrea să integreze 
toate problemele cunoaşterii istorice, căutarea şi comunicarea adevărului, de-
cizia însăşi a omului, fiinţă finită şi temporală, în funcţie de finalitatea care 
marchează propria existenţă şi istoria26. Hermeneutica este „arta prin exce-
lenţă a medierii, care se împlineşte în viaţa de fiecare zi (faktisches Leben) şi în 
istorie, în care se interpătrund ceea ce este permanent şi ceea ce este schimbă-
tor, ordinea (sau legea) şi haosul, şi cel care se naşte din altul şi altul din unul”; 
ea se manifestă în mod explicit într-o acţiune eminamente explorativă, în aşa 
fel încât lasă întru totul deschise trecerile prin care lumea vieţii poate să irumpă 
cu contradicţiile sale, cu incertitudinile şi multiplicitatea instanţelor sale27. 

- În procesul educativ noi ne aflăm mereu in medias res şi niciodată la ori-
gine. Fiinţa umană analizează prin activitatea sa receptivă realitatea ce o în-
conjoară acum, primeşte informaţiile şi descoperă anumite concluzii din care 
scoate anumite idei conform puterii sale; aceasta este numită interpretarea 

25 Cf. R. Dottori, Introduzione, în H.G. Gadamer, La responsabilità del pensare. Saggi 
ermeneutici, îngrij. de R. Dottori, Milano, Vita e Pensiero, 2002, XXII-XXXVII.

26 Cf. G. Mura, Ermeneutica e verità, 10-11.
27 Cf. M. Muzi – A. Piromallo Gambardella, Prospettive ermeneutiche in pedagogia, 

Milano, Unicopli, 1995, 11-13.
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realităţii, iar ştiinţa ce o studiază, „hermeneutica”, permite sufletelor să treacă 
din adâncurile neştiinţei la lumină28. A deţine doar soluţii nu înseamnă a în-
văţa. Orice educaţie trebuie să aibă un scop, pentru elev şi pentru educator, ce 
conduce la acceptarea modelelor şi a autorităţii ce exercită asupra noastră o 
funcţie formativă29. Orizontul educativ este intrinsec hermeneuticii şi poate, 
pe bună dreptate, să ofere principii fiind o metodică universală în procesul 
educativ30. Scopul hermeneuticii filosofice constă în a revela întreaga însem-
nătate a dimensiunii interpretative şi în a pune în relief importanţa sa funda-
mentală pentru complexul înţelegerii lumii. Lumea are atâtea forme pe care 
oamenii le cunosc, le comunică, încearcă să le manipuleze pentru uzul social 
sau contra societăţii. Pentru ca individul să se folosească de experienţa socie-
tăţii sau pentru a-şi împlini bine misiunea în societate, tradiţiile de orice fel, 
cele religioase, juridice, artistice, filosofice… foloseşte rezultatele reflecţiei şi 
rezultatele ei prezentate de conştiinţa istorică31.

- Conştientă de distanţa istorică ce o separă de modelele clasice, noua her-
meneutică are conştiinţa critică că trebuie să însoţească orice filosofare res-
ponsabilă şi că duce la capacităţi lingvistice şi mentale, ce se formează în fie-
care persoană printr-un contact cu lumea în care trăieşte, în faţa tribunalului 
tradiţiei istorice de care aparţin toţi32. Ştiinţele spiritului sau ştiinţele umane 
demonstrează că obiectul lor aparţine persoanei în mod esenţial33.

Astfel, filosoful conştient parcurge calea autoeducaţiei spirituale şi o face 
cunoscută; acesta este un cuvânt politic şi educativ. Numai recunoaşterea no-
ului adevăr rupe vălul seriei romantice ce ne va face capabili de maturizare34. 
Prin filosofia sa, Gadamer a avut o intenţie explicită de a „găsi terenul comun 
pe care noi toţi suntem” şi să propună angajarea „de a scoate afară din noi ceea 
ce reprezintă adevărul şi viitorul nostru, al tuturor”. În epoca noastră, această 

28 În această situaţie, suntem conştienţi de majoritatea lucrurilor prin intermediul a ceea 
ce ştim, dar este o ştiinţă ce se găseşte la dispoziţia noastră, deoarece noi dispunem de fiinţă, 
cf. V. Mathieu, L’uomo, animale ermeneutico, 3-4.

29 Gadamer considera că orice profesor universitar a avut în şcoala sa, poate bună, poate 
rea, un maestru pe care l-a îndrăgit şi imitat şi pe care l-a ales ca model; educaţia nu este doar 
informaţie, ci şi formare. Cf. H. G. Gadamer, La responsabilità del pensare, 51-53.

30 Cf. U. Margiotta, Presentazione, în H. G. Gadamer, Ermeneutica e metodica univer-
sale, [s.l.], Marietti, 1973, 5.

31 Cf. H. G. Gadamer, Ermeneutica e metodica universale, 46.
32 Cf. H. G. Gadamer, Verità e metodo, 25-27.
33 Cf. H. G. Gadamer, Verità e metodo, 10-14.
34 Cf. H. G. Gadamer, Ermeneutica e metodica universale, 22.
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greutate politică desemnează o deschidere etică pentru o promovare a omului: 
în aceasta se plasează „problema decisivă a viitorului nostru”35.

Propunerea pedagogică a hermeneuticii solicită să se respecte conceptele 
sale, să se facă alegeri specifice metodei sale de a căuta adevărul şi să fie elabo-
rate metodologii proprii. În mod sintetic, se poate afirma în mod clar că teza-
urul „conţinuturilor cunoştinţelor” religioase intră în logica „cunoştinţelor” 
şcolii şi că propunerea hermeneutică găseşte suport şi posibilitate de aplicare 
concretă în modelul pedagogic hermeneutic, dar şi în alte metode, pentru a fi 
eficientă în domeniul educativ. 

La baza vieţii cotidiene stă o evoluare fundamentală; realitatea materială 
este instrumentală, însă omul este o fiinţă spirituală şi ştiinţa nu are dreptul să 
o manipuleze. Omul nu este obiect de consum; între realitatea materială şi om 
există un salt al calităţii. De fapt, omul îşi păstrează o marjă de ireductibilitate, 
de transcendenţă asupra lucrurilor. Problematica transcendenţei rămâne un 
subiect al reflectării, chiar şi pentru limbajul riguros al multor şcoli filosofice. 
Însă transcendenţa, înainte de a fi o întrebare raţională, este o percepţie esen-
ţială, interpelantă, în cadrul aspiraţiei religioase prezente în toţi oamenii.

Omul care se întreabă şi caută să-şi interpreteze viaţa îşi pune întrebări 
despre absolut; întrucât aspiră şi este dispus să-l întâlnească, aşteptarea şi cău-
tarea sa sunt deja religioase. Într-un anumit mod, omul a făcut o alegere; a pus 
afirmarea transcendenţei la adăpost: se întreabă ce chip să-i ofere, ce să-i argu-
menteze şi încearcă să dea explicaţii, chiar religioase, despre comportamentul 
său. Totuşi, transcendenţa intră în orizontul uman ca dimensiune definitivă; 
căreia să-i dea un nume, un chip; despre care să poată vorbi; căreia să-i afle 
sensul şi acest lucru necesită un limbaj proporţional în măsură să exploreze şi 
să-i exprime măcar previziunea36.

Propunerea hermeneutică şi previziunea religioasă sunt în centrul unei vii 
dezbateri ce subliniază implicarea educativă şi valorile educative. Din această 
dezbatere rezultă câteva idei:

- Educaţia de mâine, pentru a-i ajuta pe tineri să devină pe deplin oameni37, 
trebuie să răspundă la chemarea unui umanism integral, mai ales, deschis 

35 Cf. O. Rossi, Gadamer, Hans Georg, în M. Laeng (coord.) Enciclopedia Pedagogica, vol. 
III, Brescia, La Scuola, 1989, 5246-5247.

36 Cf. Z. TRENTI, La religione come disciplina scolastica. La scelta ermeneutica. Leumann 
(Torino), Elle Di Ci, 1990, 57. 

37 Întrucât riscă un faliment răsunător, educaţia de mâine va trebui, aşadar, ca şi cea de 
ieri, prin mijloace, evident, cu totul noi şi menţionându-şi entuziasmul, să-i ajute pe tineri 
să-şi ia locul ce li se cuvine în comunitatea oamenilor, ajutându-i să devină în adevăratul sens 
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transcendenţei ce în religia creştină găseşte o mare susţinere38. Ştiinţele antro-
pologice sunt conştiente de viziunea religioasă; cu ajutorul lor, ‚,religia în 
şcoală” poate constitui un punct de formare culturală şi umană mai mult decât 
cea religioasă în sens restrâns şi poate fi valoroasă în societatea noastră destră-
mată, divizată şi dezorientată39.

- Religia a inspirat idealismul uman sau l-a scos la iveală. Tot ea este che-
mată să-şi asume – şi, de fapt, îşi asumă – această funcţie cu aportul ştiinţelor 
religiei ce prin interpretarea hermeneutică orientează existenţa spre valori şi îi 
verifică alegerile ce se demonstrează calificate40. Caracterul dinamic şi uni-
versal al fenomenului religios reprezintă caracteristici utile pentru a individu-
aliza şi a parcurge „traseele” adecvate educaţiei contemporane41. 

- Procesele de maturizare umană se referă, cel puţin prin unele ipoteze in-
terpretative, la motivaţii absolute, care, dacă nu sunt deja religioase, acced către 
dimensiunea religioasă. Viaţa cotidiană este secondată de alegerea religioasă 

al cuvântului persoane. Cf. P. Poupard, Introduzione. Cultura, educazione e formazione, în C. 
Nanni (coord.), Cultura, educazione, formazione. Oggi, tra Francia e Italia, Roma, LAS, 2002, 
13-25. 

38 Cf. E. Dal Covolo – J. D. Durand, Presentazione, în C. Nanni (coord.), Cultura, edu-
cazione, formazione. Oggi, tra Francia e Italia, Roma, LAS, 2002, 7. 

39 A. Bausola, L`IRC secondo i nuovi programmi come fattore di promozione della cultura 
religiosa nella scuola e nella società, în Conferenza Episcopale Italiana, Cultura e forma-
zione nell’insegnamento della religione cattolica, Atti del Simposio Nazionale su „L’insegnamento 
della religione cattolica nella scuola pubblica: per promuovere la cultura religiosa e la piena 
formazione dei giovani”, (Roma, 22-23 gennaio 1988), Brescia, La Scuola, 1995, 44. 

40 Unele alegeri este posibil să se dovedească dezamăgitoare, ambigue, inacceptabile. Însă 
faptul religios rămâne marcat de o aspiraţie tenace, profundă, pe care fenomenologia religiei 
o remarcă într-o bogată documentaţie mai mult decât suficientă. Trimiterea la dimensiunea 
religioasă ne conduce spre interpretarea proceselor ce însoţesc maturizarea umană progresi-
vă. Psihologia a subliniat adesea că unele legi interioare se află într-o ierarhizare particulară. 
Pe tema motivaţiei se stabileşte o precisă ierarhie în care motivaţia principală are caracter 
absolut şi legitimitate definitivă. Cercetarea psihologică a ţinut să sublinieze rolul pe care l-a 
şi vizualizat în consecinţele cele mai relevante ce pare să le aibă o asemenea motivaţie în for-
marea deplină şi echilibrată a persoanei. S-a studiat raportul dintre motivaţie şi regăsirea re-
surselor globale de care dispune o persoană cel puţin „in nuce”. Analizând care sunt influen-
ţele pe care o motivaţie radicală le poate avea asupra compoziţiei armonioase a diferitelor 
resurse umane, se ajunge la o îmbinare a acestora într-o personalitate echilibrată şi armonioa-
să. Tabelul si explicaţiile sunt ale lui Z.TRENTI, La religione come disciplina scolastica, 58-59.

41 Cf. P. Malavasiei, Discorso pedagogico e dimansione religiosa, 9-12.
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şi are ca finalitate fiinţa cel puţin luminată şi orientată de o valoare pe care pe 
care persoana o consideră implicit religioasă42.

- Reînnoirea pedagogică are o relaţie dinamică cu propunerea hermeneuti-
că, mai ales în domeniul religiei, unde „dezvoltarea antropologică şi cea a ex-
perienţei” subliniază următoarele aspecte: cultura este concentrată pe proiec-
tul existenţial, tradiţia tinde să elaboreze propunerile sale pe baza trăirilor 
valoroase şi demonstrate ca atare în trecut, proiectarea spre viitor promovează 
motivaţiile religioase în maturizarea persoanei ce se impune ca prim obiectiv. 
Alternativa existenţială şi hermeneutică este pertinentă, respectă şi explorează 
adevărurile obiective cu toată autenticitatea lor şi bogăţia trecutului; aşadar, se 
explorează în mod riguros ceea ce este atribuit tradiţiei43.

O propunere religioasă de tip hermeneutic ajută subiectul să se iniţieze în 
marile mistere ale existenţei, facilitează „învăţarea pentru viaţă” a valorilor 
superioare printr-o înţelegere a religiei şi a tradiţiei religioase şi culturale. 
Educaţia religioasă conduce omul la reflecţie, îl ajută să facă alegeri profunde 
şi să înfăptuiască binele, să înţeleagă şi să acţioneze mai bine, să ofere propu-
neri verificate şi să edifice pe un patrimoniu al înţelepciunii şi al deschiderii 
faţă de orizontul transcendental. Religia este, înainte de toate, un sistem care 

42 Întrebarea antropologică prin excelenţă este întrebarea despre sensul şi mai precis între-
barea despre existenţă: cine sunt? Din multiple direcţii, antropologia actuală subliniază faptul 
că întrebarea despre om are ca finalitate obligatorie transcendenţa umană. Nu s-a stabilit ce 
viziune are ca bază o realitate obiectivă şi absolută: este un fapt acela că această viziune traver-
sează existenţa şi îşi pune întrebări asupra transcendenţei, a cărei trimitere devine imediat 
relevantă pentru interpretarea identităţii umane. Şi fenomenologia a avut adepţi atenţi ce au 
evidenţiat că omul este în mod constitutiv religios şi că există un dinamism intrinsec al intu-
iţiei religioase. Cf. Z. Trenti, La religione come disciplina scolastica, 58-60.

43 Printr-o argumentare detaliată, Trenti dezvoltă aceste idei: a) Înainte de toate, accentu-
area existenţială aduce, într-un mod firesc şi printr-o urmare logică, revizuirea obiectivului 
cercetării. Interesul interpretării nu îl reprezintă doar un text, ci istoria ca o condiţie complexă 
a vieţii (Diltey) sau într-un mod definitiv ca loc al unui proiect ce decide asupra existenţei 
(Heidegger). Primul impuls spre transferul de la text la om înfloreşte în cadru religios: Schleier-
macher propune cu fervoare această concentrare asupra omului ca depozitar şi custode al vi-
ziunii infinitului. Religia ca experienţă fundamental umană este intuiţie şi sentiment al infini-
tului (Scheleirmacher). b) Tradiţia reprezintă, mai cu seamă, un punct indispensabil şi 
privilegiat, pentru care experienţa actuală este utilă sau indispensabilă pentru a conferi inten-
sitate şi plenitudine prezentului. Tradiţia poate „oferi indicaţii preţioase şi criterii importante 
de cercetare şi de elaborare a sensului”. Tradiţia continuă să constituie un punct de referinţă 
fundamental; însă funcţia ce-i este atribuită s-a schimbat în mod fundamental. c) Înţelegerea 
semnificaţiei religiei în maturizarea persoanei se impune ca prim obiectiv şi accentuarea exis-
tenţială şi hermeneutica semnalează contextul cultural. Cf. Z. Trenti - R. Romio, Pedagogia 
dell’ apprendimento nell’orizzonte ermeneutico, Leumann (Torino), Elle Di Ci, 2006, 28-29.
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ajută la edificarea unei vieţi fundamentate pe valori, este un sistem de norme, 
precepte care influenţează comportamente şi obiceiuri. 

O educaţie religioasă elaborată, ca un model de educaţie autentică, facili-
tează formarea unei viziuni personalistice a realităţii, conferă semnificaţie 
propriei existenţe, contribuie la afirmarea unei individualităţi şi la definirea 
unui caracter cu adevărat uman. Ea nu conduce la o conformare fără discer-
nământ şi la o uniformizare a caracterului, ci deschide şi stimulează experien-
ţele personale, intense şi durabile, dar profunde şi ghidate de înţelegerea tra-
diţiei şi a vieţii44. 

3. Sugestii educative pentru contextul nostru educaţional

A învăţa „meseria” de om este rezultatul unei educaţii atente şi lungi, care 
cere mulţi maeştri şi multe specializări. Nu sunt suficiente marile intuiţii sau 
profundele convingeri ale unor educatori iluştri: alături de componenta artis-
tică, cu exerciţiile sale practice şi sistematice, de disciplinele ştiinţifice şi cele 
umane, religia, mai ales în şcoala statală, îl face pe elev să înţeleagă faptul că 
omul găseşte în istorie şi în „conştiinţa istorică” susţinere şi ajutor pentru a 
construi zi după zi, prin alegeri libere, personalitatea sa matură. 

Studiul textelor lui Gadamer şi propunerea hermeneutică oferă o contribu-
ţie ştiinţifică validă pentru impostarea unei didactici a religiei în şcoală, sprijin 
pentru metodele utile învăţării pentru viaţă şi mijloace utile pentru educaţia 
de orice fel şi, în particular, cea religioasă. 

Propunerea hermeneutică are o relaţie dinamică cu reînnoirea pedagogică, 
iar hermeneutica, pe baza capacităţii sale critico-radicale şi a atitudinii teore-
tice antidogmatice şi antireducţioniste, apare actualmente mereu mai mult ca 
un interlocutor pentru teoria pedagogică şi pentru activitatea educativă însăşi. 
Această posibilitate oferă o argumentare ştiinţifică prezentării disciplinei şi, în 
acelaşi timp, aşa cum afirmă Gadamer, hermeneutica „îl construieşte pe om”.

a) În ţara noastră, în domeniul educaţiei şcolare abordarea hermeneutică 
pare o fantezie, căci însăşi teoria curriculară este cercetată cu multe ezitări, 
receptivitatea faţă de „învăţarea pentru viaţă” nu este examinată ştiinţific, iar 
„ştiinţele umane” puţin cunoscute sunt aservite doar politicii şi strategiilor pe 
perioade scurte. Sunt şanse infime de a se realiza metodologii proprii pentru 
a-i oferi cadrul legitim deplinei realizări.

44 Cf. A. Hîrja, La „religione” come disciplina nella scuola statale di Romania, 424-433.
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b) Cât priveşte „religia” ca disciplină şcolară în cuprinsul manualelor de la 
clasele a VI-a până la a X-a inclusiv, ţine seama de aceste perspective şi orice 
lecţie începe cu un document util prezentării conţinuturilor, dar şi profesoru-
lui, pentru a observa ceea ce elevii cunosc pentru a construi pe cunoştinţele 
lor, pentru a-i provoca la reflecţie şi a-şi pune întrebări şi pentru a trezi curio-
zitatea sau chiar interesul elevilor pentru respectiva temă. În virtutea aceloraşi 
perspective, în manuale au fost promovate mai mult competenţele şi abilităţile, 
mai ales la liceu.

- Cât priveşte proiectul unei eventuale programe, dă posibilitatea pornind 
de la finalităţile şi obiectivele-cadru, competenţele şi abilităţile solicitate de 
Ministerul Educaţiei şi ajungând la conţinuturile ce sunt considerate utile şi 
potrivite nivelului de vârstă, nu numai să fie identificate teme cu caracter pro-
nunţat antropologic, ci şi posibilitatea de a da răspunsuri a căror argumente să 
aibă sprijinul ştiinţelor umane ca o bună pregătire pentru apărarea şi maturi-
zarea credinţei celor ce o au şi de a-i face o prezentare pozitivă celor care nu o au. 

- Profesorii de religie şi „viitorii noştri profesori de religie” în faţa acestor 
propuneri şi-au exprimat în mai multe rânduri optimismul şi speranţa că unele 
dintre dificultăţile argumentative, întâmpinate, mai ales, atunci când erau re-
zistenţe la argumentarea teologică, vor fi mai uşor depăşite printr-o argumen-
tare ştiinţifică umană. Desigur, sunt necesare o mai mare claritate istorico-fi-
losofică, o mai bună pregătire ştiinţifică, dar şi realizările vor fi mai evidente, 
căci se pot face paşi importanţi de trecere de la informare la formare, de la 
cunoştinţe la competenţe, abilităţi şi comportament. 

A admite în mod conştient concepţiile filosofice şi datele ştiinţelor umane, 
utile pentru religie, înseamnă a primi ideile Conciliului al II-lea din Vatican, 
care cere să se apeleze la toate ştiinţele umane ce pot servi educaţiei religioase, 
înseamnă a se sluji de supoziţiile concrete ale întregii culturi ştiinţifice, dar şi 
a găsi noi mijloace pentru împlinirea scopurilor educaţiei şi, de multe ori, mai 
bună convieţuire45 cu toţii.

45 Cf. H. G. Gadamer, Ermeneutica e metodica universale, 23.


