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__________________________________________________________________________________ 

Rainer Lachmann v tejto svojej knihe venuje pozornosť vývinu náboženskej pedagogiky za 

ostatných päťdesiat rokov, a to z autobiografického hľadiska. Uvádza svoje práce ako 

dokumenty tohto vývinu a komentuje ich. 

V náboženskej pedagogike v nemeckej oblasti je Lachmann známy ako jeden 

z dvojice Gotfried Adam/Rainer Lachmann. Spolu vydali niekoľko diel pri zapojení aj 

iných autorov, ktoré patria k základnej nábožensko-pedagogickej literatúre pri vzdelávaní 

učiteľov náboženstva a teológov pre katechetickú oblasť a aj mne boli častou inšpiráciou 

pri príprave prednášok na fakulte. Je to predovšetkým „Nábožensko-pedagogické 

kompendium“, ktoré už vyšlo v roku 2012 v siedmom vydaní. Jeho kvalitu dokumentuje 

tiež skutočnosť, že bolo v kooperácii s inými v roku 2014 preložené do anglického jazyka 

pod názvom „Basics of Religious Education“ (Martin Rothgangel, Thomas Schlag, 

Friedrich Schweitzer: Basics of Religious Education: V et R Unipress 2014, ISBN 10: 

3847102656). K tomu patrí aj dvojdielne „Metodické kompendium pre vyučovanie 

náboženstva“. Veľmi cenená je päťzväzková edícia vydávaná ako teológia pre učiteľky 

a učiteľov náboženstva, ktorá sa venuje kľúčovým teologickým pojmom, elementárnym 

biblickým textom, základným cirkevno-historickým témam, kľúčovým etickým 

problémom a elementárne tiež kresťanstvu a náboženstvám. Každý zväzok je spracovaný 

z hľadiska biblického, systematického a didaktického. 
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Lachmann sa ako profesor náboženskej pedagogiky v Bambergu venoval – ako to 

sám v tejto publikácii dosvedčuje – trom oblastiam: vznikajúcim aktuálnym otázkam 

náboženskej pedagogiky a didaktiky, ekumenickému vyučovaniu náboženstva a dejinám 

náboženskej pedagogiky, či ako to formulujú v Nemecku, historickej náboženskej 

pedagogike. Bližšiu pozornosť budeme venovať prvej a tretej oblasti. Lachmannove návrhy 

na ekumenické vyučovanie náboženstva neboli v Nemecku totiž prijímané. Cirkvi si 

chránili svoju konfesionalitu a taká situácia je aj u nás. Lachmann sa toho nevzdal a je 

presvedčený, že v budúcnosti bude táto otázka aktuálna, lebo cirkvi sa počtom umenšujú, 

a aby pokryli vyučovanie náboženstva na školách, budú musieť o nejakej spolupráci 

uvažovať. K tejto téme aspoň toľko. 

Najviac ma zaujala prvá oblasť. Je zaujímavé sledovať na základe jeho písomných 

dokumentov z rozličných období a tiež jeho komentovania týchto dokumentov dnes, ako 

sa za posledných päťdesiat rokov formovali názory a viedli zápasy na poli náboženskej 

pedagogiky a didaktiky, na ktorých sa aj on osobne podieľal. 

Pri zobrazovaní vývinu náboženskej pedagogiky je všeobecne prijímaná 

charakteristika, že po období liberálnej fázy náboženskej pedagogiky z jej začiatkov prišla 

kerygmaticky orientovaná náboženská pedagogika, po nej hermeneuticky orientované 

vyučovanie náboženstva, ďalej problémovo orientovaná náboženská pedagogika, ďalej 

symbolová didaktika, až vývin došiel k perfomatívne chápanému vyučovaniu náboženstva. 

Každá z nich mala svoje klady i zápory. Dnes sa prijímajú ich dôrazy skôr 

komplementárne než vylučujúco. 

Z Lachmannovej publikácie sa dá jasne vidieť, ako sa postupne vyrovnával 

s jednotlivými dôrazmi a podieľal sa na ich formulovaní. Začínal v období, keď 

dominovala kerygmaticky orientovaná náboženská pedagogika. Súhlasil s mnohými jej 

akcentmi, no začal pozorovať tiež jej hranice. Sledoval, komentoval i spoluvytváral ďalšie 

fázy náboženskej pedagogiky a didaktiky. Spoznal jasne potrebu dialógu teológie 

a všeobecnej pedagogiky a didaktiky pre vyučovanie náboženstva.  

Treťou oblasťou Lachmannovho vedeckého záujmu bola historická náboženská 

pedagogika a v nej predovšetkým postava Christiana Gotthilfa Salzmanna (1774-1811). 

Salzmann patril k predstaviteľom liberálnej náboženskej pedagogiky v jej začiatočnom 

štádiu. Lachmann sa nedal pomýliť čierno-bielym pohľadom na liberálnu náboženskú 

pedagogiku, ale využíval jej dobré podnety na riešenie vždy aktuálnych problémov pri 

vyučovaní náboženstva. Salzmann ho inšpiroval najmä svojím dielom „O rozprávaní ako 

najpôsobivejšom prostriedku, ako deťom priblížiť náboženstvo“. 
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V súvislosti s týmto Salzmannovým dielom spomeniem jednu zaujímavosť z dejín 

nemeckého pezinského zboru. Do rúk niektorých pezinských presbyterov sa dostala práve 

táto Salzmannova kniha „O rozprávaní ako najpôsobivejšom prostriedku, ako deťom 

priblížiť náboženstvo“. Boli ňou nadšení a chceli, aby sa jej odporúčania využívali pri 

vyučovaní detí v zbore. Narazili však na odpor domáceho farára, ktorý bol zástancom 

doterajšieho katechizmového spôsobu vyučovania. Konflikt medzi presbyterstvom 

a farárom došiel tak ďaleko, že farár musel zo zboru odísť. Aj z tohto vidieť, že nové veci 

nikdy neboli prijímané bez problémov. 

Postava Salzmanna bola predmetom Lachmannovej dizertačnej práce a neprestal jej 

venovať svoju pozornosť ani po odchode na dôchodok. Výsledkom je kniha „Náboženská 

pedagogika Christiana Gotthilfa Salzmanna“, ktorá vyšla v roku 2005. V nej hovorí, že 

Salzmann bol pre neho veľkou inšpiráciou aj pre riešenie súčasných problémov 

v náboženskej pedagogike, čo je dobré si všimnúť aj nám, že nezaujaté zaoberanie sa 

inšpiratívnymi postavami z minulosti nie je stratou času, ale obohatením a pomocou pre 

dnešok. 

Týchto pár riadkov o tejto Lachmannovej autobiografickej publikácii chce byť tiež 

prejavením vďačnosti za viaceré podnety, ktoré z jeho diel ako i jeho spoluautora 

Gottfrieda Adama a tiež iných autorov som mohol prijať a odovzdať ďalším. 

 

 

 

 

Kontakt na autora: 

Mgr. Jozef Benka, PhD. 

Soľ 30 

0944 35 

 

 

                           [Published online December 20, 2019] 

 

 

           

 

 


