
Nie od razu mur zbudowano

Pierwsze, prowizoryczne zapory z drutu kolczastego, zast¹pi³ w ci¹gu 
kilku miesiêcy pojedynczy mur z betonowych p³yt i pustaków. W czerwcu 
1962 r. gotowy by³ tak¿e biegn¹cy równolegle drugi mur, dodatkowo 
utrudniaj¹cy ewentualnym uciekinierom przedarcie siê przez granicê. 
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e mur by³ budowany wy³¹cznie na terytorium Berlina 
Wschodniego, a w³aœciwa granica sektorów przebiega³a kilka metrów za 
nim. W 1965 r. mur zasadniczo przebudowano: jego g³ówn¹ liniê tworzy³y 
wpasowane w stalowe filary p³yty z na³o¿onymi na górn¹ krawêdŸ 
betonowymi rurami, by uciekinier nie mia³ siê czego chwyciæ. W po³owie 
lat 70. zainstalowano nowe p³yty, bardziej odporne na erozjê i 
podwy¿szono do wysokoœci 3,6 m. W³aœciwy mur liczy³ 106 km d³ugoœci. Na 
terenach niezabudowanych, gdzie obserwacja przedpola by³a du¿o 
³atwiejsza, zamiast muru stawiano p³ot z przeplatanej metalowej taœmy. 
Wzd³u¿ granicy wykopano tak¿e ponad sto kilometrów rowów, uniemo¿li-
wiaj¹cych przedarcie siê samochodom. 

MUR BERLIÑSKI
POCZ¥TKI

Associated Press

w obiektywie 

fotoreporterów

ej przez Armiê Czerwon¹, Berlin zdobyty pod koniec II wojny œwiatow
zosta³ podzielony (podobnie, jak ca³e Niemcy) na cztery strefy 
okupacyjne: amerykañsk¹, brytyjsk¹, francusk¹ i radzieck¹. Traktat 
poczdamski z 2 VIII 1945 r., usankcjonowa³ ten podzia³, choæ w uchwa³ach 
zastrze¿ono, ¿e maj¹ one charakter przejœciowy. W listopadzie 1947 r. 
USA, Wielka Brytania i Francja tworz¹ce tzw. Trizoniê, uzgodni³y wstêpnie 
zjednoczenie zachodnich Niemiec i wprowadzi³y plan odbudowy 
gospodarki zw. Planem Marshalla. W marcu 1948 r. delegat ZSRR opuœci³ 
Radê Miêdzysojusznicz¹, która sprawowa³a tak¿e w³adzê nad Berlinem, a 
pod koniec czerwca 1948 r. Moskwa uciek³a siê do u¿ycia si³y, odcinaj¹c 
Berlin od dostaw pr¹du i od transportu l¹dowego z Zachodu. Krok ten mia³ 
na celu wymuszenie zgody na radzieck¹ propozycjê utworzenia 
ogólnoniemieckiego rz¹du „demokratycznego”. 

Zanim powsta³ mur

Dla w³adz komunistycznej NRD stanowi³o to powa¿ny problem, gdy¿ 
mieszkañcy wschodnich Niemiec zaczêli masowo uciekaæ do Berlina 
Zachodniego.  Szacuje siê, ¿e latach 1949–1961 przez otwart¹ granicê 
uciek³o blisko 2,7 mln osób. Konflikt wokó³ Berlina drastycznie zaostrzy³ 
siê w sierpniu 1961 r., wtedy po raz pierwszy w podzielonym mieœcie 
naprzeciwko siebie stanê³y oddzia³y wojska i policji. Pog³oski o rych³ym 
zamkniêciu otwartej dot¹d granicy zintensyfikowa³y ucieczki 
mieszkañców Berlina Wschodniego do zachodniej czêœci miasta: 1 VIII 
1961 r. w zachodnioberliñskich obozach dla uchodŸców zarejestrowano 
1322 osoby, 9 VIII uciekinierów  by³o ju¿ o szeœciuset  wiêcej. 

Europa znalaz³a siê znów na krawêdzi wojny. Na posuniêcia te Zachód 
odpowiedzia³ uruchomieniem w cztery dni póŸniej mostu powietrznego, 
najwiêkszej operacji transportowej w dziejach lotnictwa, trwaj¹cej przez 
rok. 12 V 1949 r. Zwi¹zek Radziecki, uzna³ blokadê za nieskuteczn¹ i j¹ 
zniós³. W po³owie sierpnia 1949 r. w strefach zachodnich, przeprowadzono 
wybory do Bundestagu. W ich konsekwencji Kanclerzem zosta³ dzia³acz 
chrzeœcijañskiej demokracji, antykomunista, Konrad Adenauer. Za zgod¹ 
aliantów na obszarze Trizonii proklamowano 21 IX 1949 r. Republikê 
Federaln¹ Niemiec ze stolic¹ w Bonn. W odpowiedzi na to Zwi¹zek 
Radziecki zdecydowa³ siê na utworzenie pañstwa w swojej strefie 
okupacyjnej i 7 X 1949 r. powsta³a  Niemiecka Republika Demokratyczna z 
Wilhelmem Pieckiem, jako prezydentem, na czele i komunistyczn¹ SED 
jako parti¹ rz¹dz¹c¹. Wschodnie dzielnice Berlina, tworz¹ce sektor 
radziecki, sta³y siê stolic¹ NRD a z pozosta³ych sektorów utworzono 
odrêbn¹ jednostkê polityczn¹ - Berlin Zachodni. Dziel¹ca miasto granica 
istnia³a pocz¹tkowo g³ównie na papierze.

Mur berliñski - pocz¹tki

W nocy z soboty na niedzielê, 12 na 13 VIII 1961 r., granica miêdzy obiema 
czêœciami Berlina zosta³a obsadzona przez jednostki Armii Ludowej i 
Policji Ludowej NRD. Na ulicach miasta zaczêto wznosiæ barykady i 
umocnienia. 15 VIII w miejsce drutu kolczastego pojawi³y siê betonowe 
bloki. Wzd³u¿ powstaj¹cego muru rozstawiono uzbrojone patrole, maj¹ce 
rozkaz strzelania do ka¿dego, próbuj¹cego mur sforsowaæ. Œwiat zachodni 
by³ zszokowany postêpowaniem w³adz NRD. 19 VIII 1961 r. Wielka Brytania, 
Francja i Stany Zjednoczone wyst¹pi³y do w³adz Zwi¹zku Radzieckiego z 
„uroczystym protestem” przeciwko dzia³aniom ocenianym jako 
naruszenie gwarantowanego traktatami miêdzynarodowymi, cztero-
mocarstwowego statusu miasta. Jednak nota protestacyjna zosta³a po 
up³ywie 24 godzin formalnie odrzucona przez Moskwê. Einw. - Einwohnerschaft (niem.) - mieszkañcy
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Mur berliñski – koniec

Historia muru zakoñczy³a siê równie nagle, jak siê rozpoczê³a. 9 XI 1989 r., 
podczas transmitowanej na ¿ywo przez telewizjê konferencji prasowej, 
ówczesny cz³onek Biura Politycznego i sekretarz KC Niemieckiej 
Socjalistycznej Partii Jednoœci Guenter Schabowski zapowiedzia³, ¿e 
obywatele NRD bêd¹ mogli wkrótce bez przeszkód podró¿owaæ za 
granicê. Na pytanie jednego z zagranicznych dziennikarzy: „Kiedy 
wejdzie to w ¿ycie?”, Schabowski odpowiedzia³: „Z tego co wiem, 
wejdzie..., to jest natychmiast, bez zw³oki”. Co prawda przepis mia³ wejœæ 
w ¿ycie od nastêpnego dnia, ale ju¿ cztery godziny po konferencji 
entuzjastyczny t³um wtargn¹³ do dawnego „pasa œmierci”, by 
spontanicznie rozbijaæ mur i bez przeszkód œwiêtowaæ po obu stronach 
nadejœcie nowej epoki. 

Bilans istnienia muru

Mimo œcis³ego obstawienia granicy, przez pierwsze tygodnie budowy 
umocnieñ ucieczka do Berlina Zachodniego uda³a siê blisko piêciuset 
osobom, w tym 85 dezerterom ze wschodnioniemieckich formacji 
wojskowych, b¹dŸ paramilitarnych. 24 VIII 1961 r. zastrzelono w kanale 
Szprewy p³yn¹cego na zachód 24-letniego Guentera Litfina, który 
otworzy³ d³ug¹ listê ofiar muru siêgaj¹c¹ 192 osób. Ostatnia ofiara muru, 
20-letni Chris Gueffroy, zgin¹³ od kul stra¿ników w nocy z 5 na 6 II 1989 r. 
Przez dwadzieœcia osiem lat istnienia muru, granicê wokó³ Berlina 
Zachodniego zdo³a³o sforsowaæ ponad piêæ tysiêcy uciekinierów, ale 
znaczna ich czêœæ zosta³a przeszmuglowana przez oficjalne przejœcia 
drogowe.

 Temu samemu celowi s³u¿y³y rozmieszczone gdzieniegdzie koz³y z 
zespawanych szyn kolejowych. G³ówn¹ liniê muru uzupe³nia³y z ty³u p³ot 
sygna³owy z drutami pod napiêciem i zewnêtrzny mur ochronny - jedyny 
element umocnieñ granicznych widoczny ze wschodniej strony.  Dla 
strzeg¹cych dostêpu do muru stra¿ników wzniesiono 302 wie¿e, z 
zachodz¹cymi na siebie strefami obserwacji. Na wie¿ach zainstalowano 
ruchome reflektory, choæ ca³oœæ przedpola muru oœwietla³y regularnie 
rozmieszczone latarnie. Do po³owy lat 80. mur patrolowa³y te¿ psy, 
których smycze umocowane by³y na biegn¹cym nad ziemi¹ drucie. Aby 
zapewniæ po¿¹dan¹ odleg³oœæ miêdzy murem g³ównym a pozosta³ymi 
zaporami, wyburzono wiele budynków, w tym przylegaj¹cy do 
zachodnioberliñskiej dzielnicy Wedding Koœció³ Pojednania 
(Versoehnungskirche), wysadzony w 1985 r. w powietrze.
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Najwczeœniejsze fotografie dokumentuj¹ stan sprzed budowy muru, z 
dostêpn¹ m.in. Bram¹ Brandenbursk¹. Kolejne zdjêcia pokazuj¹ 
wznoszenie muru, reakcje mieszkañców miasta oraz postawy ¿o³nierzy z 
obu czêœci Berlina. Reporterzy Associated Press zarejestrowali liczne 
demonstracje Zachodnich Berliñczyków, nios¹cych transparenty z 
napisami: „Jesteœmy oburzeni bezczynnoœci¹”, wzruszaj¹ce kadry rodzin 
podzielonych murem i codzienne zdarzenia. 

O wystawie

Z okazji 20. rocznicy zburzenia muru Muzeum Uniwersyteckie 
przygotowa³o wystawê fotografii dokumentuj¹cych jego powstawanie. 
Zaprezentowano ponad sto oryginalnych odbitek (wybranych z blisko 180) 
wykonanych w latach 1961–1963 przez fotoreporterów agencji The 
Associated Press oraz — w pojedynczych przypadkach — Photo Keystone i 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung - (Bundespresseamt - 
BPA, Bonn). Wszystkie pochodz¹ ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Toruniu, do której trafi³y w 2000 r. w archiwum Bronis³awa Mazowieckiego 
(1907–1997) — ksiêgarza, muzykologa i impresario artystycznego 
mieszkaj¹cego od koñca lat 30. XX w. w Pary¿u. 

Wystawê uzupe³nia prezentacja multimedialna o historii muru oraz film 
„Wyzwanie-Mur” (w niemieckiej wersji jêzykowej z polskimi napisami) i 
wielkoformatowe zdjêcia udostêpnione przez Mauermuseum Haus am 
Checkpoint Charlie w Berlinie.

Wystawê zamyka cykl zdjêæ z wizyty w Berlinie w 1962 prokuratora 
generalnego Stanów Zjednoczonych Roberta F. Kennedy'ego oraz jego 
¿ony Ethel. Rok póŸniej w Berlinie John F. Kennedy, prezydent Stanów 
Zjednoczonych, potêpi³ komunizm w Europie Wschodniej i wypowiedzia³ 
s³ynne s³owa, bêd¹ce deklaracj¹ wsparcia dla Niemców walcz¹cych o 
wolnoœæ: „Ich bin ein Berliner” („Jestem Berliñczykiem”). 

Specyficzny jêzyk „zimnej wojny” obecny jest tak¿e na wystawie: 
wszystkim zdjêciom towarzysz¹ oryginalne komentarze agencyjne oraz 
ich polskie t³umaczenie.

MUR BERLIÑSKI - POCZ¥TKI

(Wystawa na 20. rocznicê zburzenia muru)

w obiektywie fotoreporterów Associated Press

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1, Toruñ

Czas trwania: 10 listopada – 18 grudnia 2009

Czynna:  wtorki i œrody w godz. 10.00-15.00,  czwartki i pi¹tki w godz. 12.00-18.00 
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