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Sprawozdanie z!europejskiego sympozjum naukowego  
pt. „Der Fall des Eisernen Vorhangs und die Folgen – 
Europäisch Pädagogische Perspektiven”, Wiede" (Austria),  
2–3 listopada 2019 roku

Sympozjum odby)o si* w+ Instytucie Nauk o+ Kszta)ceniu (Institut für 
Bildungswissencha,en) Uniwersytetu Wiede-skiego z+okazji .". rocznicy zerwania 
/elaznej kurtyny w+Europie Wschodniej i+0rodkowej. Pomys)odawc1 i+g)ównym 
organizatorem spotkania naukowego by) Henning Schluss, kierownik Katedry 
Pedagogiki Ogólnej na wspomnianym uniwersytecie. W+dwudniowych obra-
dach wyst1pi)o '". prelegentów z+siedmiu krajów, z+tego czterech z+Austrii, dwóch 
z+Czech i+po jednym z+Niemiec, Polski, Rumunii, W*gier i+Kazachstanu. Obrady 
podzielono na sesj* inauguracyjn1 i+pi*2 sesji tematycznych, z+których trzy odby)y 
si* pierwszego dnia, a+dwie drugiego.

Na pocz1tku zgromadzonych powita) g)ówny organizator – H. Schluss. Zwróci) 
on uwag*, /e w+tytule sympozjum celowo u/yto zwrotu „/elazna kurtyna”, a+nie 
„Mur Berli-ski”, /eby podkre3li2 europejsk1, a+nie niemieck1 perspektyw* pa-
trzenia na wydarzenia sprzed trzech dziesi*cioleci. Po nim g)os zabra) dziekan 
Wydzia)u Filozo4cznego i+Nauk o+Kszta)ceniu Wilfried Datler, który oprócz 
kurtuazyjnego powitania uczestników sympozjum, podzieli) si* osobistymi do-
3wiadczeniami zwi1zanymi z+podzia)em Europy na dwie cz*3ci – socjalistyczn1 
i+kapitalistyczn1, i+upadkiem hegemonii Rosji sowieckiej w+Europie Wschodniej 
i+0rodkowej. Nast*pnie poproszono o+zabranie g)osu pochodz1c1 z+Rumunii 
Gudrun Gutt, jako tzw. keynote speaker, czyli g)ówn1 prelegentk*. Mimo /e nie jest 
ona naukowcem, organizatorzy powierzyli jej zadanie wprowadzenia w+tematyk* 
sympozjum. Wynika)o to st1d, /e G. Gutt jako pracownik Radia Austriackiego 
(Österreichische Rundfunk) uczestniczy)a bezpo3rednio w+wydarzeniach z+ko-ca 
'5%5 roku w+Rumunii. B*d1c odpowiedzialn1 za informacje z+Europy Wschodniej, 
ze szczególn1 uwag1 3ledzi)a sk1pe wie3ci dochodz1ce ze swojego ojczystego 
kraju, rz1dzonego wówczas przez Nicolae Ceau6escu i+jego rodzin*. Prelegentka 
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zatytu)owa)a swój referat War es eine oder war es keine Revolution?. Prze3ledzi)a 
w+nim wydarzenia z+prze)omowego dla Rumunii roku '5%5, w+którym upad)a dyk-
tatura Ceau6escu. Oprócz osobistych do3wiadcze- wykorzysta)a materia)y telewi-
zyjne i+radiowe, które wówczas emitowano w+mediach rumu-skich i+zagranicznych. 
Odpowiadaj1c na pytanie zawarte w+tytule referatu – „By)a to rewolucja czy nie?”, 
Gutt stwierdzi)a, /e jej zdaniem do dzi3 kwestia ta pozostaje nierozstrzygni*ta, co 
wi*cej, staje si* problemem, na który by2 mo/e dopiero teraz, tzn. po latach, b*dzie 
mo/na odpowiedzie2.

Po przerwie na kaw* rozpocz*to pierwsz1 sesj* tematyczn1, w+której zapre-
zentowano dwa referaty. Obaj prelegenci pochodzili z+Czech. Jako pierwszy g)os 
zabra) Tomá: Kasper z+Instytutu Pedagogiki Wydzia)u Nauk Humanistycznych 
Uniwersytetu Technicznego w+Libercu. Tytu) jego referatu brzmia): Die ganze 
Bildungsgeschichte umschreiben, alles umschreiben – zur Umschreibungskultur und 
ihrer Folgen in der marxistischen pädagogischen Diskussion in der Tschechoslowakei. 
Wychodz1c od potrzeby napisania od nowa historii edukacji czechos)owackiej, T. 
Kasper przedstawi) proces sowietyzacji pedagogiki czechos)owackiej po drugiej 
wojnie 3wiatowej. Jego zdaniem mocodawcom socjalistycznej praktyki edukacyjnej 
chodzi)o o+stworzenia warunków do implementacji idei nowego, socjalistycznego 
cz)owieka. W+tym kontek3cie mówca prze3ledzi) powojenny dyskurs pedagogiczny 
odno3nie tzw. szko)y jednolitej. Model ten przedstawiano wówczas jako oryginalny 
pomys) sowiecki, pomijaj1c ca)kowitym milczeniem dyskusj*, która odby)a si* na 
ten temat w+Czechos)owacji w+latach '5#5–'5.5. Zdaniem T. Kaspera, idea o3wiaty 
jednolitej zosta)a nie tylko nadu/yta przez socjalistyczn1 propagand* i+wierno-
podda-czych rodzimych pedagogów do sowietyzacji ówczesnego spo)ecze-stwa 
czechos)owackiego, lecz równie/ ideologicznie wypaczona.

Drugim prelegentem z+Czech by) Tomá: Janík z+Uniwersytetu Masaryka w+Brnie, 
który przedstawi) referat pt. Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der 
Tschechischen Republik: !" Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. W+sk)a-
daj1cym si* z+czterech punktów wyst1pieniu naszkicowa) najpierw licz1c1 '"" lat 
histori* budowania systemu o3wiatowego w+Czechos)owacji i+Czechach. Okres 
ten podzieli) na trzy etapy: mi*dzywojenny, socjalistyczny i+wspó)czesny, tzn. po 
prze)omie politycznym w+'5%5 roku. W+drugim punkcie prelegent skupi) si* na 
dziejach systemu o3wiatowego w+ostatnim trzydziestoleciu. Okres ten podzieli) na 
trzy fazy: (') powrót do tego, co by)o przed wojn1 ('5%5–#""'); (#) poszukiwanie 
nowego modelu kszta)cenia (#""'–#"'.) i+(.) zastanawianie si* nad przysz)o3ci1 
(#"'.–#"#"). Do prze3ledzenia zmian zachodz1cych w+tych trzech fazach naj-
nowszej historii czeskiego systemu o3wiatowego T. Janík pos)u/y) interesuj1-
cym narz*dziem – governance analysis. Do tej analizy przyj1) i+porówna) ze sob1 
cztery zakresy: (')+ukierunkowanie na efekty ustalone przez instytucje pa-stwowe; 
(#)+procesy kierowane przez nauczycieli; (.) ukierunkowanie na zdawalno32 testów 
zewn*trznych i+(7) orientacja na potrzeby runku pracy. W+trzecim punkcie T. Janík 
scharakteryzowa) z+pomoc1 governance analysis aktualny okres rozwoju systemu 
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o3wiatowego w+Czechach – zastanawianie si* nad przysz)o3ci1. Na zako-czenie, 
w+czwartym punkcie, przedstawi) kilka wskaza- wynikaj1cych z+jego analiz od-
no3nie pytania o+przysz)o32.

Po wyst1pieniach odby)a si* dyskusja, a+po niej przerwa na kaw*. Potem wzno-
wiono obrady. W+drugiej sesji tematycznej zgromadzeni po)1czyli si* za pomoc1 
Skype’a+z+Zhann1 Sagyndykov1 z+Kazachstanu i+wys)uchali jej referatu pt. Voices to 
be heard: the role of teachers as major stakeholders education reforms in Kazakhstan. 
Z. Sagyndykova jest zatrudniona na University of Plymouth i+pe)ni funkcj* ko-
ordynatora projektu zleconego przez Ministerstwo Edukacji Kazachstanu gru-
pie naukowców z+Uniwersytetu Harvarda w+Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Badaczom powierzono zadanie przeprowadzenia ewaluacji kazachskiego systemu 
edukacyjnego, jego potrzeb i+mo/liwo3ci. Projekt rozpocz1) si* w+#"'7 roku i+do-
bieg) ko-ca w+roku #"'5. Z. Sagyndykova zwróci)a uwag* na wielorakie trudno3ci, 
na które natra4ono podczas jego realizacji, w+tym brak dost*pu do koniecznych 
danych i+niezrozumienie ze strony w)adz o3wiatowych odno3nie celu badania. 
Nawi1zuj1c do tytu)u swojego wyst1pienia, prelegentka podkre3li)a, /e najwa/-
niejszym zadaniem w+reformowaniu o3wiaty kazachskiej jest udzielenie g)osu na-
uczycielom. W+zwi1zku z+tym wypracowany program poprawy jako3ci kszta)cenia 
skierowany jest w+pierwszym rz*dzie do nauczycieli i+obejmuje m.in. nast*puj1ce 
dzia)ania: (') szkolenia w+zakresie uczenia si* z+w)asnych do3wiadcze-; (#) wzmac-
nianie lokalnego potencja)u szkó) i+(.) prowadzenie niezale/nej ewaluacji jako3ci 
kszta)cenia przez poszczególne placówki o3wiatowe. Tak jak poprzednio odby)a 
si* dyskusja, podczas której pytano prelegentk* m.in. o+postsowieckie dziedzictwo 
w+Kazachstanie.

Jak drugi w+tej sesji tematycznej wyst1pi) Alan Ross z+miejscowego Instytutu 
Nauk o+Kszta)ceniu. Przedstawi) on referat zatytu)owany: Comenius and the natio-
nal question before and a#er $%&%. Pochodz1cy z+Polski m)ody historyk wychowania 
nakre3li) sylwetk* Jana Amosa Kome-skiego i+jego znaczenie w+kszta)towaniu si* 
my3lenia pedagogicznego w+Europie. Po tym referacie gospodarze zaprosili uczest-
ników na kolacj*, a+po niej odby)a si* jeszcze jedna sesja tematyczna.

Trzeci1 sesj* rozpocz1) ni/ej podpisany. Tytu) jego referatu brzmia): Von der (so-
zialistischen) Erziehungstheorie zur Meta-Pädagogik. Frage nach der Notwendigkeit 
Allgemeiner Pädagogik in Polen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Przes)ank1 
do re;eksji nad pytaniem o+potrzeb* pedagogiki ogólnej w+Polsce stanowi) dla 
prelegenta z+jednej strony proces rewitalizacji my3lenia ogólnopedagogicznego, 
z+drugiej za3 nieobecno32 pedagogiki ogólnej jako odr*bnej subdyscypliny nauk(i) 
o+wychowaniu w+wydanym w+#"'5 roku kompendium wiedzy pedagogicznej 
pt. Pedagogika, pod redakcj1 naukow1 Zbigniewa Kwieci-skiego i+Bogus)awa 
0liwerskiego. W+referacie zosta)a rozwa/ona koncepcja pedagogiki ogólnej jako 
metapedagogiki, któr1 zg)osi) w+tym/e kompendium drugi z+wymienionych au-
torów w+ramach opracowania naukowych podstaw pedagogiki.
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Drugi referat w+tej sesji wyg)osi)a Christine Salmen z+wiede-skiego Instytutu 
Nauk o+Kszta)ceniu. Tytu) jej wyst1pienia brzmia): Tot inainte, mandru pionier! 
Der Umbruch in Rumänien. W+pewnym sensie by)a to kontynuacja referatu wpro-
wadzaj1cego G. Gutt. Prelegentka przedmiotem swojego badania uczyni)a ró/-
norodno32 interpretacji i+oceny faktów historycznych. C. Salmen przeprowadzi)a 
wywiady z+naocznymi 3wiadkami rewolucyjnych przemian w+Rumunii w+'5%5 
roku, a+nast*pnie, pos)uguj1c si* metod1 fenomenogra4czn1, przeanalizowa)a 
podobie-stwa i+ró/nice ujawniaj1ce si* nie tylko w+sposobie odczytywania sensu 
tamtych wydarze-, lecz tak/e ich historycznych komponentów. Ostatnim akordem 
tego wyst1pienia by)o zaproszenie do wspólnego obejrzenia 4lmu dokumentalnego 
pt. Chuck Norris vs Comunism (#"'&), którego realizatorzy na ta3mie 4lmowej 
uwiecznili podobne wywiady do tych, jakie przeprowadzi)a C. Salmen.

Obrady wznowiono nast*pnego dnia o+godz. 5..". Jako pierwszy w+czwar-
tej sesji g)os zabra) Ulrich Wiegmann, emerytowany profesor Uniwersytetu 
Humboldtów i+wieloletni wspó)pracownik w+Leibniz-Institut für Bildungsforschung 
und Bildungsinformation (DIPF) w+Berlinie. Przedstawi) referat zatytu)owany 
Perspektivenwechsel – Der Mauerfall als herausforderndes Verhängnis. Na uwag* 
zas)uguje fakt, /e w+samym tytule prelegent przyj1) perspektyw* wewn1trzniemie-
ck1. Przedmiotem jego referatu by)y losy prominentnych pedagogów Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej (NRD) po '5%5 roku. U. Wiegmann prze3ledzi) bio-
gra4e Karla-Heinza Guenthera ('5#$–#"'") – wieloletniego przewodnicz1cego 
Akademii Nauk NRD, Artura Meiera ('5.#–) – socjologa edukacji z+Uniwersytetu 
Humboldtów i+Gerharta Neunera ('5#5–#""%) – ostatniego dyrektora Akademii 
Nauk Pedagogicznych NRD (Akademie der Pädagogischen Wissenscha,en). Ka/dy 
z+wymienionych prominentów napisa) pod koniec swojego /ycia autobiogra4*, 
w+której zawar) swoje wspomnienia z+okresu NRD oraz przemy3lenia i+do3wiadcze-
nia po zburzeniu Muru Berli-skiego. Na tej podstawie prelegent przyporz1dkowa) 
pierwszego z+wymienionych do modelu pesymisty, który swoje /ycie i+dokonania 
uzna) za bezwarto3ciowe. Drugi prominent reprezentuje, zdaniem U. Wiegmann, 
model pragmatyka, który postanowi) odnale<2 swoje miejsce w+zmienionej rzeczy-
wisto3ci. W+przypadku A. Meiera oznacza)o to wycofanie si* z+/ycia publicznego 
i+po3wi*cenie si* ca)kowicie rodzinie. G. Neuner by) wed)ug prelegenta uosobie-
niem modelu kontestatora, który nigdy nie pogodzi) si* ze zmian1 historyczn1. Co 
wi*cej, nie przyj1) jej w+ogóle do wiadomo3ci. Dla G. Neunera w+'5%5 roku czas 
jakby si* zatrzyma).

W+dyskusji zwrócono uwag* na trudn1 sytuacj*, w+jakiej znale<li si* enerdow-
scy naukowcy po zburzeniu Muru Berli-skiego. Z+jednej strony zostali z+dnia na 
dzie- pozbawieni miejsc pracy i+mo/liwo3ci prowadzenia dzia)alno3ci naukowej, 
z+drugiej za3 ci1/y)o na nich pi*tno reprezentantów dawnego systemu.

Jako druga w+tej sesji g)os zabra)a Sabine Krause z+Uniwersytetu w+Insbrucku 
(Austria). Przedstawi)a referat pt. Staaken feiert Wiedervereiningung (Spandauer 
Volksblatt). (Auto)Biographische und fotogra'sche Reminiszenzen. Jej projekt 
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badawczy polega) na zgromadzeniu materia)u fotogra4cznego dotycz1cego pod-
berli-skiej miejscowo3ci o+nazwie Staaken, która po wojnie zosta)a podzielona na 
dwie cz*3ci – wschodni1 i+zachodni1. Pierwsza z+nich nale/a)a do socjalistycznego 
Berlina Wschodniego, a+druga do kapitalistycznego Berlina Zachodniego. Losy 
mieszka-ców obrazuj1, zdaniem S. Krause, w+miniaturze powojenne losy Niemiec. 
Zgromadzenie materia)u fotogra4cznego nie by)o wcale )atwym przedsi*wzi*-
ciem, gdy/ w+NRD obowi1zywa) zakaz fotografowania, w+szczególno3ci strefy 
nadgranicznej. Pozyskane i+niejednokrotnie cudem zachowane zdj*cia badaczka 
wzbogaci)a wywiadami z+rodowitymi mieszka-cami Staaken, sk1d notabene sama 
pochodzi. Na tej podstawie przygotowa)a opracowanie o+charakterze badania 
jako3ciowego. W+referacie podzieli)a si* ze zgromadzonymi swoimi do3wiadcze-
niami badawczymi.

Po przerwie na kaw* przyst1piono do pi1tej i+ostatniej sesji. Z)o/y)y si* na ni1 
dwa referaty. Pierwszy wyg)osili Henning Schluß i+Hanna Holzapfel z+miejscowego 
Instytutu Nauk o+Kszta)ceniu, którzy przedstawili temat: Auch eine Dialektik der 
Au(lärung – Die Ö)nung der Archive und die folgenden Enttäuschungen*– Der Fall 
Lutz Bertram. Poddali oni analizie posta2 Lutza Bertrama, wieloletniego redaktora 
radiowego rozg)o3ni Wschodnioniemieckie Radio Brandenburgia (Ostdeutsche 
Rundfunk Brandenburg), który w+latach '55'–'55& cieszy) si* ogromn1 popularno3-
ci1 dzi*ki prowadzeniu porannego program „Au,akt”. Poszukuj1c przyczyn jego 
popularno3ci, prelegenci zwrócili uwag* na trzy elementy w+biogra4i L. Bertrama: 
(') by) on osob1 ociemnia)1, a+w+ostatnim okresie zupe)nie niewidom1; (#) mówi) 
dialektem wschodnioniemieckim i+(.) w+latach '5%"–'5%5 wspó)pracowa) ze STASI, 
wschodnioniemieck1 s)u/b1 bezpiecze-stwa. Ten fakt zosta) ujawniony w+roku 
'55& i+spowodowa) usuni*cie go z+pracy. Niemniej jednak, zdaniem H. Schlussa 
i+H. Holzapfel, w)a3nie ta skrywana przesz)o32 paradoksalnie powodowa)a, /e 
L. Bertram na falach eteru cz*sto podejmowa) kwestie dotycz1ce socjalistycznej 
przesz)o3ci i+wspó)pracy ze STASI. Jedn1 z+jego interlokutorek by)a s)ynna pisarka 
Christa Wolf. Wiede-scy badacze zwrócili uwag*, /e nie chodzi im o+moraln1 ocen* 
cz)owieka, lecz o+pytanie, jaki wp)yw wywar)a jego przesz)o32 na rol* „luminarza”, 
któr1 otwarcie przypisywa) sobie L. Bertram do chwili, gdy nie wysz)a na jaw jego 
w)asna przesz)o32.

Jako ostatniego zgromadzeni wys)uchali Zoltana Miklosi’a+z+Central-European 
University w+ Budapeszcie (W*gry), który przedstawi) referat zatytu)owany: 
Constitutional hardball and democratic back-sliding: lessons from Hungary. 
Wychodz1c od diagnozy aktualnej sytuacji politycznej na W*grzech – upadku 
demokracji, Z. Miklosi poszukiwa) w+przesz)o3ci w*gierskiej czynników, które po-
woduj1, jego zdaniem, obecnie apati* narodu i+hegemoni* jednej opcji politycznej.

Na zako-czenie g)os zabra) Henning Schluss, który podzi*kowa) go3ciom za 
przybycie do Wiednia i+owocne obrady.


