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XXII. EDUCAŢIA RELIGIOASĂ

Educaţia religioasă, analizată de-a lungul acelorași linii generale ca ale întregului nostru
sistem, cuprinde pregătirea unui cadru în care se pot observa mai multe părţi: cele care se
referă la viaţa practică și cele care, pe de altă parte, corespunzând dezvoltării intelectuale din
școală, se ocupă cu promovarea unui sentiment religios, a unei educaţii a inimii și a unor
cunoștinţe religioase care asigură fondul necesar pentru aprecierea asupra religiei. Astfel,
există o paralelă deplină între ceea ce s-a descris până acum cu privire la o Casă a Copiilor și
educaţia religioasă luată în ansamblu. Aceasta ar trebui să fie suficient pentru a arăta că este
cu neputinţă să tratăm aici întreaga chestiune. Observaţiile pe care le voi face, vor avea pur și
simplu scopul de a stabili legăturile necesare între cele două ramuri ale educaţiei, dintre care
una se ocupă de contactul copilului cu realităţile lumii exterioare, iar cealaltă de legătura sa
cu realităţile vieţii suprafirești.

Bazele educaţiei religioase potrivit metodei mele au fost puse în Școala-Model Montessori
din Barcelona. Aceasta era o școală de stat, însă una în care iniţierea în catolicism constituia o
disciplină de bază1.

Primul lucru care s-a făcut, a fost pregătirea unui cadru – o Biserică a Copiilor care semăna
cu un loc de închinare rezervat credincioșilor, însă redus ca dimensiuni, în folosul copiilor.
Am mobilat-o cu scăunele și suporturi pentru îngenuncheat și am dispus să se amenajeze
„fântâniţe” cu apă sfinţită2 ce ajungeau numai până la genunchii unui adult. De asemenea,
mici imagini au fost atârnate mai jos decât de obicei, iar acestea erau adesea schimbate, potrivit
perioadelor anului. Existau mici statui și ansambluri de figurine care înfăţișau Nașterea, fuga
în Egipt și așa mai departe. La ferestre erau agăţate draperii subţiri, așa încât copiii înșiși le
puteau trage pentru a estompa lumina. Îngrijeau pe rând paraclisul, aranjând scaunele în
ordine, umplând vazele cu flori, trăgând draperiile și aprinzând lumânările.

Un preot le oferea copiilor povăţuiri duhovnicești și oficia Misa [Liturghia] în paraclis.
Imediat ce a fost finalizată și deschisă copiilor, am fost martorii a ceva ce nu fusese prevăzut.
Am descoperit că în multe privinţe, biserica e un fel de ţel spre care era orientată metoda
noastră. Unele dintre exerciţii care nu păreau să aibă nici un scop exterior anume în cadrul
școlii, și-au găsit aplicaţia practică în biserică. Tăcerea care-l pregătise pe copil să se reculeagă,
devenea acum acea reculegere lăuntrică pe care o poţi observa în casa lui Dumnezeu, în această
ambianţă de semi-întuneric sfâșiat doar de pâlpâitul lumânărilor. Pășirea în liniște, statul
nemișcat, mutatul scaunelor fără a crea deranj, ridicarea în picioare și așezarea și trecerea
printre bănci și oameni fără a face zgomot, căratul obiectelor fragile fără a le strica, ca de pildă
al vazelor umplute cu flori, care vor fi așezate la piciorul altarului, și al lumânărilor aprinse,
fără a vărsa ceara pe mâini și pe haine – erau un pic mai mult decât repetiţii și aplicaţii practice
ale celor pe care copilul învăţase deja să le facă în clasă.

De aceea, cu siguranţă că acestor minţi fragede ele le apar drept scopul eforturilor lor
îndurate cu răbdare. Și sunt o sursă de simţăminte de recunoștinţă, bucurie și de un simţ nou
al demnităţii. Copiii îndeplineau la început aceste exerciţii ca răspuns la un imbold lăuntric,

1 Vezi Maria Montessori, The Child in the Church, editată de Mortimer Standing (Londra, 1929; St. Paul, 1965).
2 Aceste „fântâniţe” sunt specifice cultului catolic. Ele sunt niște suporturi care au la capăt un vas în care se află

apă sfinţită. Sunt așezate în interiorul bisericii în apropierea ușii de la intrare. Credincioșii care intră, își introduc
mâna în aceste vase cu apă și apoi își fac semnul Crucii.
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însă fără un scop exterior anume. Mai apoi, le-au îndeplinit din respect pentru slujba lui
Dumnezeu și au trăit ceea ce era aproape o descoperire a diferenţei dintre cele două moduri și
locuri diferite. Era asemenea diferenţei dintre semănat și seceriș. Însuși actul de a distinge
între activităţi similare care au înţelesuri și rosturi diferite, este în sine o altă sursă însemnată
de sporire intelectuală. Un copil de patru ani nu ratează ocazia de a observa diferenţa dintre
„fântâniţa” cu apă sfinţită, în care își înmoaie mânuţa firavă pentru a se binecuvânta, și bazinele
dintr-o încăpere învecinată, în care se spală. Astfel de intuiţii precum acestea în recunoașterea
diferenţelor dintre lucruri asemănătoare, oferă un adevărat exerciţiu pentru intelect. Un copil
mic, care e socotit aproape incapabil de a se ridica la nivelul conceptelor care depășesc simţurile,
începe să facă astfel de distincţii atunci când începe să priceapă limpede că este un copil al lui
Dumnezeu, invitat cu dragoste în casa Părintelui său Ceresc.

Am întâlnit mulţi care aveau îndoieli în privinţa acestor lucruri. „Știţi de ce, am fost odată
întrebată, nepoţelului meu îi place să vină la școală la timp pentru Misă? Pentru că îl puneţi să
așeze lumânările într-un bazin cu apă. Asta-i tot. N-ar fi mai bine să folosiţi acest plăcut exerciţiu
ca să-l învăţaţi aritmetică? De pildă, n-ar putea ţine zece lumânări aprinse și să le așeze în
timp ce numără: una, două, trei și așa mai departe?”

Criticul meu care-mi vorbea în acest fel, cu siguranţă că avea o infimă putere de pătrundere a
sufletului omenesc și o mărginită cunoaștere a copiilor. Exerciţiul ei aritmetic cu lumânările ar fi
durat în cel mai bun caz o săptămână, adică aproximativ timpul de care e nevoie pentru a învăţa
să numeri de la unu la zece. Însă copiii, pe măsură ce cresc în vârstă și în cunoștinţe generale, fie
ele cu caracter religios ori profan, vor continua să aprindă ani de-a rândul lumânări care se vor
mistui înaintea chivotului. Și vor înţelege că acesta nu e un joc copilăresc, ci un act cu adevărat
religios pentru că este împlinit într-un loc sfinţit, păstrat pentru închinare înaintea Domnului.

Un copil care e interesat de toate lucrurile, este cu atât mai mult izbit de ceea ce e simbolic
și i se pare a fi înveșmântat în măreţie. Chiar de la început, obiectele sunt lăsate deoparte și
actele înseși sunt cele care atrag atenţia unui copil. El vede Misalul [Liturghierul]3, sfintele
vase, veșmintele preoţești și feluritele gesturi rituale precum semnul Crucii, îngenuncherile
și sărutul păcii; și, puţin câte puţin, relevanţa și înţelesul lor tăinuit i se lămuresc. Când preotul
a început să explice Tainele cu ajutorul obiectelor întrebuinţate în ritualurile sfinte și le-a
examinat amănunţit, asistat de copiii înșiși, am crezut că doar copiii mai mari vor fi interesaţi.
Însă cei mai mici nu au vrut să plece. Au urmărit totul cu cea mai mare atenţie. Chiar și
copilașii de trei ani urmăreau cu încântare cele ce se făceau. De pildă, preotul pregătea cristelniţa
și obiectele rituale pentru Botez. Alegea un naș și o nașă chiar dintre copii și cerea să se aducă
înăuntru niște copilași de numai câteva zile, trecând iarăși prin toate sfintele ritualuri
întrebuinţate în administrarea Tainei. Altădată, un copil mai mare a jucat rolul catehumenului
și a cerut Botezul. Copiii erau deosebit de interesaţi să descopere că Botezul în Biserica primară
era întotdeauna dat adulţilor când se converteau la creștinism. În acest fel, copiii dobândeau
treptat primele noţiuni despre istoria ritualurilor.

Când copiii au fost în stare să citească, s-a adăugat o altă trăsătură care i-a ajutat să se
auto-iniţieze. Aceasta a constat în crearea la scară miniaturală, însă cu acurateţe, a unor obiecte
întrebuinţate la slujbele religioase, precum veșminte preoţești, un altar și chiar unele
reprezentări ale evenimentelor și scenelor istorice din Evanghelii. Bileţele conţinând numele
obiectelor ori simple propoziţii (ca acelea folosite pentru a da comenzi în primele lecţii de
citire) au fost pregătite ca să poată fi așezate lângă obiecte. Aceasta le-a dat copiilor posibilitatea
de a repeta exerciţiile la fel cum făcuseră mai înainte. Totodată, am hotărât să facem grupe de
obiecte asemenea celor folosite la învăţarea scrisului în primele lecţii de citire, în care, după
cum ne putem aminti, cuvinte de aceeași dificultate sunt grupate laolaltă și așezate lângă
obiectele pe care le desemnează. Aici în schimb, grupa de obiecte se referea la ceea ce este

3 Misalul este cartea ce conţine rugăciunile Misei pe tot timpul anului. Liturghierul cuprinde rugăciunile și
rânduielile privitoare la săvârșirea Sfintei Liturghii.
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necesar pentru valabilitatea unei Taine. Împărţirea materialului în grupe vizibile separate,
precum și despărţirea și reunirea materialului în fiecare grupă separată, efectuate de atâtea
ori, a simplificat înţelegerea lui de către copii și memorarea precisă a detaliilor, în vreme ce
citirea și așezarea bileţelelor lângă obiecte, a asigurat învăţarea termenilor specifici. Exerciţiul
consta în extragerea obiectelor unei grupe, de pildă cele pentru Taina Sfântului Maslu, și
luarea bileţelelor corespunzătoare acestor obiecte și așezarea fiecăruia pe obiectul pe care se
întâmpla să-l desemneze. Surorile de la Notre Dame din Glasgow, Scoţia, au realizat modele
complete ale acestor obiecte. Printre ele există un altar în miniatură, lat de numai cinci inci,
însă având detaliile redate cu fidelitate și perfecţiune. Un copil îl poate privi și poate așeza
deasupra fiecărui obiect anume, bileţelul care-i poartă numele.

Astfel, se poate spune, copiii trăiesc în Biserică din fragedă pruncie și dobândesc aproape
pe nesimţite un bagaj de cunoștinţe religioase care e cu adevărat remarcabil, ţinând cont de
vârsta lor fragedă. Mai mult decât atât, deprinderile pe care copiii le-au dobândit în școala
noastră, precum concentrarea asupra muncii, tăcerea, calmul într-un cadru în care ei sunt
permanente legături sociale cu alţi copii și în care trebuie să își aleagă propriile activităţi și să
le adapteze nevoilor lor personale și ale altora, îi predispun pentru obţinerea unei alte victorii
morale de supremă însemnătate.

Tăcerea și mișcările controlate pot duce la o sensibilitate lăuntrică, cunoscută drept „simţ
religios” sau „duhovnicesc”.

De fapt, numai la vârsta de șapte ani simte un copil nevoia de a discerne între bine și rău. Un
copil mic nu se confruntă cu astfel de probleme. El acceptă și crede totul. Singurul rău pe care
și-l poate închipui este faptul de a nu fi ascultător, ceea ce atrage asupra lui severitatea adultului.

Un copil este extrem de „receptiv”, iar un cadru care îi atinge simţurile, exercită asupra lui
o înrâurire puternică. De aceea, este important să se înţeleagă faptul că în prima perioadă a
creșterii unui copil, mediul și impresiile pe care acesta i le produce, sunt, s-ar putea spune,
întipărite în sufletul său într-un mod de neșters. O mamă care își ia copilul cu ea la biserică, îi
asigură un grad înalt de apreciere asupra religiei, pe care nici o învăţătură nu i-ar putea-o trezi.

De aceea este o greșeală să încerci să-l înveţi pe un copil cum să discearnă între bine și rău
la o vârstă foarte precoce, când minciuna nu are totuși nici o însemnătate în această chestiune.
Până acum el e prea necopt pentru a dezvolta o conștiinţă morală în acest sens. La această
vârstă fragedă se poate cultiva în copil un simţ pentru ceea ce este bine, purtându-ne cu el
blând și amabil. Lucrul de care un copil are cu adevărat nevoie, este un sentiment al siguranţei
care-i vine din ocrotirea oferită de cei mai mari.

Educaţia lui ar trebui să urmeze și de-a lungul acestor linii generale. Dumnezeu, Care
iubește și ocrotește un copil și Care Își trimite îngerii nevăzuţi să-l vegheze zi și noapte, ar
trebui să fie temeiul aspiraţiilor sale religioase.

Abia mai târziu se trezește simţul social și este simţită răspunderea pentru propriile fapte.
Atunci are copilul nevoie de un îndrumător care să-l călăuzească pe drumul său în lume și să-
l ajute să-și făurească o conștiinţă personală.

A-i vorbi unui copil mic despre rău înseamnă a-l învăţa ceva pe care nu-l poate înţelege ori
cel puţin asimila. De aceea, pedagogului i se cere mare prudenţă, pentru a nu răni sufletul unui
copil cu argumente care nu se potrivesc cu vârsta lui. De pildă, cu un anumit prilej, una dintre
Surorile misionare franciscane ale Mariei, atunci când preda istoria biblică, a făcut observaţia
că, pe când era băiat, Cain trebuie să fi fost nemilos cu Abel. Câteva ore după lecţie, un micuţ, în
timp ce lucra (meditaţie!), a izbucnit în lacrimi zicând: „Oh, am sa ajung ca și Cain!”. Și i-a
mărturisit surorii care încerca să-l mângâie, micile răutăţi pe care le făcuse colegilor săi.

Metoda noastră îi încurajează pe copii să fie atât serioși, cât și liberi în acţiunile lor intelectuale.
Rezultatul acestui fapt este că sunt socotiţi puternici și viguroși din punct de vedere duhovnicesc.
Crescând în această manieră, ei nu sunt nici timizi, nici fricoși, ci – într-un mod plăcut – stăpâni
pe sine, curajoși și ageri. Mai presus de toate, au credinţă și încredere în Dumnezeu, Făcătorul și
Păstrătorul vieţii. Copiii sunt atât de capabili de a distinge între ceea ce este firesc și suprafiresc,
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încât par să treacă printr-o perioadă care este îndeosebi sensibilă faţă de religie. Așa cum
dezvoltarea trupului unui copil depinde strict de legile naturale care îl transformă, tot astfel, la
această vârstă, el pare a fi foarte apropiat de Dumnezeu. Îmi amintesc de o fetiţă de doi ani care,
când a fost dusă în faţa unei statui a Pruncului Iisus, a zis: „Aceasta nu-i o păpușă”.

Munca la câmp ca parte a educaţiei religioase. Ne-am gândit că ar fi o idee minunată să-i
facem pe copii să cultive grâul și strugurii care vor fi întrebuinţaţi ca materie pentru Euharistie
și astfel să includem activităţile religioase ale copiilor în muncile câmpului și în bucuriile lor
legate de acestea. De aceea, am ales porţiuni dintr-o pajiște pe care copii se jucau după-amiaza,
pentru cultivarea grânelor și a viţei-de-vie. Două parcele dreptunghiulare au fost alese chiar
de copii, una în extremitatea dreaptă, iar cealaltă în extremitatea stângă a câmpului. Apoi a
fost ales un soi de grâu care crește repede. Brazdele pentru sămânţă au fost trase în rânduri
paralele și fiecare dintre copii a semănat o parte din sămânţă în ele. Semănatul efectiv, grija
cerută pentru a nu lăsa nici o sămânţă să cadă în afara brazdelor, precum și seriozitatea și
gravitatea cu care erau îndeplinite muncile, au arătat dintr-o dată că activitatea era potrivită
scopului avut în vedere. Ceva mai târziu au fost plantaţi butașii de viţă-de-vie. Aceștia arătau
ca niște rădăcini zbârcite și erau atât de uscaţi, încât nu promiteau deloc minunea care avea să
fie, apariţia într-o bună zi a unor ciorchini adevăraţi de struguri. Butașii au fost puși separat la
distanţe egale, în brazde trase în rânduri paralele. Atunci am hotărât că ar fi bine să plantăm
flori de jur împrejurul lor, ca un fel de nesfârșit prinos de mireasmă și frumuseţe adus plantelor
care într-o bună zi vor oferi pâinea și vinul pentru Euharistie. Copiii au continuat să se joace
în celelalte părţi ale pajiștii. Au zidit construcţii din cărămizi, au săpat șanţuri, au proiectat
mici drumuri pavate, au alergat încoace și încolo și s-au jucat cu mingea, iar veselia lor a fost
sporită de flori. Împreună cu plăcerea jocurilor lor, au experimentat acea emoţie mai adâncă,
de a urmări zi de zi minunata creștere a plantelor.

Rânduri paralele de fire verzi au început cu adevărat să apară în câmpul de grâu. Pe
măsură ce creșteau, pricinuiau un interes viu printre copii. Apoi butașii uscaţi ai viţei-de-vie
au început și ei să dea la iveală muguri și frunze de un verde deschis. Copiii stăteau în jur în
grupuri, urmărindu-le creșterea. Unii copii au fost aleși să dezinfecteze viţa-de-vie, pentru a o
proteja împotriva peronosporei [o ciupercă]. Când ciorchinii de struguri și-au făcut apariţia,
i-au acoperit cu niște săculeţe de tifon alb, pentru a-i proteja împotriva insectelor.

Am hotărât să organizăm la deschiderea și la închiderea anului școlar, două festivaluri în
aer liber, unul corespunzător culegerii strugurilor, iar celălalt secerișului grâului, și am însufleţit
aceste festivaluri cu cântece folk și muzică rustică interpretată la instrumente primitive. Unele
dintre aceste cântece erau foarte vechi și melodioase și fuseseră întrebuinţate din vremuri
străvechi drept imnuri sfinte în biserică.

Cu atenţie și vădită plăcere, copiii au secerat grâul. Și-au manifestat zgomotos încântarea
de a lega snopii cu panglici colorate și de a-i așeza în rânduri înainte de a-și lua rămas bun de
la grâne și a aștepta întoarcerea făinii.

Aceste însemnări despre experimentele noastre în domeniul educaţiei religioase reprezintă
doar o încercare, însă ele arată felul în care religia poate fi adusă în mod practic în viaţa unui
copilaș, ca o sursă bogată de bucurie și inspiraţie.

Experimentul în domeniul educaţiei religioase a fost în cele din urmă înlăturat din Casele
Copiilor, deoarece avea scopul exclusiv de iniţiere în catolicism, care se pretează la exerciţii
de mișcare și de pregătire a diferitelor obiecte, pe când în religiile care sunt aproape în întregime
abstracte, nu este loc pentru astfel de activităţi.

Totuși, s-au pregătit și chiar s-au scris multe [materiale] pentru acest program. Pot aminti
următoarele cărţi: I bambini viventi nella Chiesa (Copilul în Biserică), La S. Messa spiegata ai bambini
(Misa explicată copiilor), La vita in Cristo (Explicaţii elementare ale anului liturgic și ale calendarului
bisericesc), Il libro aperto (Material avansat pentru citirea misalului) și Manuale per la preparazione di
un Messale per i bambini (Manual pentru pregătirea unui misal pentru copii).
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