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Co pociągającego zawiera się w słowie „mur”, że reflek-
sja nad nim jest tak bliska humanistom zajmującym się 
współczesnością? To nośne i wieloznaczne określenie ma 
charakter interdyscyplinarny – łączy wątki wywodzące 
się z różnych obszarów naukowych, ale też z przemyśleń 
nieprofesjonalistów. „Mur” pojawia się we wszystkich 
dziedzinach humanistyki. Sam ten fakt można traktować 
jako przyczynek do refleksji nad jego uniwersalnością. 
Jest rodzajem „narzędzia”, które bywa wykorzystywane 
w różnych celach, bo przecież stawianie murów ułatwia 
życie jednym grupom społecznym, a innym – utrudnia. 
Budowanie murów ma swoje korzenie w psychologiczno-

-biologicznym dziedzictwie człowieka. W drodze ewo-
lucji nauczyliśmy się bowiem, że aby być bezpiecznym, 
należy się odgrodzić od zagrożeń, a by móc to zrobić, 
trzeba z kolei nauczyć się wznosić mury – wszak nawet 
budowanie domu oznacza ich stawianie. 

Słowo „mur” bywa metaforą: konotuje wtedy tworzenie 
podziałów, stereotypów, zamykanie się przed kontaktem 
z innymi. Mur w zasadzie porządkuje rzeczywistość, se-
lekcjonuje informacje i ułatwia ich przyjmowanie: proces 
stereotypizowania pozwala szybko podejmować decyzje, 

opierając się na podziałach (mówimy wtedy o „murach 
mentalnych”). Wieloznaczność tego słowa powoduje, że 
częściej bywa wykorzystywane w tekstach bardziej lite-
rackich czy, jak niektórzy je określają, „publicystycznych” 

– nie jest bowiem pojęciem „twardym” i nie sprawdza się 
w tradycyjnej nauce, o ile nie pisze się o jego konkretnych 
przykładach.

Wiele cech i zachowań, które uznajemy za typowo 
ludzkie, nie charakteryzuje wyłącznie człowieka, lecz 
przeciwnie – spotykane jest u innych gatunków. Pro-
ponuję zatem spojrzeć na człowieka jako gatunek, któ-
ry wytwarza kulturę i zachowania kulturowe, ale jest 
przy tym nierozerwalnie związany z otaczającym go 
światem przyrodniczym. Przekonani byli o tym najbar-
dziej znani przedstawiciele światowej etologii1, twórcy 

1 Por. K. Lorenz, Tak zwane zło, przekł. A.D. Tauszyńska, 
Warszawa 1972; N. Tinbergen, Badania nad instynktem, przekł. 
G. Bujalska-Grűm, Warszawa 1976.
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ewolucjonizmu2, ale też psychologowie3, socjologowie 
czy filozofowie4. Przyjęcie takiego założenia umożliwia 
szersze spojrzenie na konteksty, w jakich pojawia się 
zjawisko budowania murów. Jest to istotne również dla-
tego, że przynajmniej część potrzeb odczuwanych przez 
człowieka podzielają inne gatunki (czasem są to wręcz 
zaskakujące podobieństwa – np. w zakresie eksploracji 
i zabawy5). Te potrzeby zaspokajamy podobnie, choć 
wielu z nas wolałoby wierzyć, że jest inaczej. 

Stawianie murów pełni wiele funkcji. Dominującą 
motywacją jest oczywiście potrzeba bezpieczeństwa. To 
jej przede wszystkim służy grodzenie się, jednak w zależ-
ności od kontekstu społeczno-kulturowego oddzielanie 
się od innych ludzi jest realizowane różnymi metodami.

Klasyczna piramida potrzeb Maslowa ilustruje hie-
rarchię ludzkich motywacji, choć do pewnego stopnia 
dotyczy także zwierząt. Jako jedna z podstawowych 
została tam umieszczona wspomniana potrzeba bez-
pieczeństwa, której zaspokojenie umożliwia odczuwa-
nie i realizowanie potrzeb wyższego rzędu (np. potrzeb 
społecznych – bycia z innymi). Wydaje się, że jest to 
uniwersalna prawidłowość, właściwa całemu światu oży-
wionemu i odczuwana intensywniej wraz ze wzrostem 
skomplikowania budowy układu nerwowego. Życie i za-
chowanie gatunku jest możliwe w zasadzie tylko wtedy, 
jeśli organizm choćby w minimalnym stopniu czuje się 
bezpiecznie. 

W świecie przyrodniczym potrzebę zdobycia schronie-
nia, służącą podtrzymaniu gatunku (rozrodowi), zwie-
rzęta realizują poprzez oznaczanie terenu zapachem, ko-
lorem oraz konstruowanie barier fizycznych, takich jak 
gniazda, żeremia, schroniska i strefy ochronne (zarów-
no wokół pojedynczego osobnika, jak i grupy). Można te 
zjawiska nazwać swoistymi „murami” – barierami, któ-
rych stworzenie niesie komunikat odstraszający dla in-
truzów. W zasadzie nie da się zaspokoić potrzeby fizycz-

2 K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, przekł.  
Z. Majlert, K. Zaćwilichowska, Warszawa 1988.

3 A. Maslow, Motywacja i osobowość, przekł. P. Sawicka, 
Warszawa 1990.

4 F. de Waal, Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność, przekł. 
B. Brożek, M. Furman, Kraków 2003.

5 Por. W. Pisula, Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt, 
Gdańsk 2003.

nego bezpieczeństwa inaczej, jak tylko przez budowanie 
ścian. Dotyczy to jednostek, ale też grup (przykładami 
mogą być znane z historii mur berliński czy Wielki 
Mur Chiński). Warto jednak pomyśleć o innych jesz-
cze funkcjach, jakie może realizować fizycznie wznie-
siony mur. Stanowi on wskazówkę, jak się zachowywać, 
jakie wzorce kulturowe obowiązują na wyznaczonym 
obszarze, jest polem autoidentyfikacji i autoekspresji 
(murale, graffiti); stanowi narzędzie opresji i społecz-
nej dystynkcji (budowanie gett, wyznaczanie obszarów 
zakazanych dla części obywateli oraz wytyczanie ob-
szarów „lepszych”, np. droższych zamkniętych dzielnic), 
ale może też łączyć (lub pozwalać na połączenie poprzez 
umieszczanie w nim drzwi i wyłomów).

Trudno osądzić, czy dla człowieka i jego egzystencji 
ważniejsze są mury realne, czy mentalne. W społeczeń-
stwach ponowoczesnych istotniejszy jednak jest wymiar 
psychologiczny. On bowiem stanowi realną formę oporu/
obrony, podczas gdy budowanie fizycznych zapór rzadko 
spełnia już „grodzącą” funkcję. W zasadzie więc problem 
sprowadza się do tego, w jaki sposób funkcjonują „barie-
ry w głowach ludzi”, których namacalną egzemplifikacją 
są przedmioty umownie pełniące funkcję murów (płoty, 
woda, obiekty małej architektury, a nawet elementy wy-
posażenia wnętrz: tkaniny, rośliny, akwaria i in.).

Współczesna kultura formułuje nakaz otwartości – wy-
musza więc negatywny stosunek do muru. Traktuje go 
jako barierę wynikającą ze słabości, niechęci i braku 
zaufania do innych ludzi, uznaje go za coś, co nie po-
winno istnieć, ponieważ powszechne jest przekonanie, 
że powinniśmy chętnie wchodzić w relacje z innymi 
ludźmi. Z kolei prawidłowości wynikające z ludzkich 
uwarunkowań biologicznych dyktują pozytywne na-
stawienie wobec muru. Warto zauważyć, że obsesyjnie 
unikamy określenia „mur”, stosując eufemizmy: ściana, 
bariera, płot… Mur jest albo źródłem bezpieczeństwa, 
albo opresji. Albo daje intymność, albo ją zabiera; albo 
jest symbolem inkluzji, albo wyłączania. 

W przypadku tekstów wchodzących w skład niniejsze-
go tomu fenomen budowania murów lokuje się w jesz-
cze innym obszarze. Konstrukcje te powstają po to, by 
poprzez separację zapewnić nie tylko poczucie bezpie-
czeństwa, ale i kontroli nad „innymi”. Pozornie proste 
zjawisko jest bogate w konsekwencje. Oto w słowackich 
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Ostrovanach słowacka mniejszość odgradza się od romskiej większości. W innych 
miejscach proporcje mogą wyglądać inaczej, choć mechanizm pozostaje ten sam – 
chodzi o wzniesienie symbolicznej ściany oddzielającej kulturową inność. Tego ro-
dzaju rozwiązanie jest oczywiście fikcją: nie oddziela, lecz jedynie wymusza innego 
rodzaju kontakty niż te, które standardowo istniałyby między ludźmi. Mechanizm ten 
ilustruje przykład muru pomiędzy Izraelem a Palestyną – jego budowa sprowokowała 
ludzi do wykopania podziemnych przejść i korytarzy, które umożliwiają „normalne” 
kontakty między ludźmi po obu stronach ściany: handlowe, rodzinne czy towarzyskie. 
Wszystko odbywa się jakby po staremu, choć inną drogą. Podobnie nierealistyczną 
propozycją jest oddzielanie Romów od większości nieromskiej. Tego typu pomysły 
świadczą o całkowitej bezsilności inicjującej je strony: zbudowanie fizycznej zagrody 
nie zahamuje procesów przepływu informacji, a co za tym idzie – wywierania wza-
jemnego wpływu kulturowego dwóch rozdzielonych społeczności. O ile tego rodzaju 
rozwiązania mogły mieć sens w przednowoczesności, o tyle w społeczeństwach postin-
dustrialnych, bazujących na wytwarzaniu i wykorzystywaniu informacji, ich przepływ 
odbywa się „ponad fizycznymi podziałami”. Lęk przed Innym kierować może myśli 
ku tworzeniu fizycznych przeszkód i podziałów. Nie znoszą one jednak prawdziwej 
przyczyny obaw, która tkwi w braku pewności siebie, niestabilności własnej tożsamości 
i unikaniu konfrontacji. Jak podkreślał Theodor Adorno, pisząc o osobowości autory-
tarnej, niepewność i nieuświadomione lęki przed Innością są źródłami agresji na tle 
lękowym. Wynika stąd jednoznacznie, że – co jest wielkim paradoksem – nie budowa-
nie murów, ale OTWARCIE, znoszenie ich powinno stanowić antidotum na społeczne 
lęki przed innością. Ten przykład wyraźnie pokazuje, że koncepcja fizycznego oddzie-
lania się od innych, w szczególności od społeczności nieznanych, oparta jest na chęci 
uzyskania wewnętrznego poczucia komfortu inspiratorów takich działań. Komfort 
ten zostanie osiągnięty nie poprzez oddzielenie, lecz przeciwnie – dzięki konfrontacji, 
poznaniu i otwarciu drogi do wzmocnienia własnej tożsamości, poczucia pewności 
i wiary w siebie. Społeczności romskie, podobnie jak społeczności żydowskie żyjące 
w diasporze, zawsze były kulturowo nieczytelne dla goszczących je większości. Miały 
swoje obyczaje, język, niejasne tradycje – w przeciwnym razie zostałyby zasymilowane. 
Istnieją odrębnie do dziś, ale są inne, a w konsekwencji – postrzegane jako zagrażające.

Wynikająca z poczucia zagrożenia motywacja do wznoszenia murów powinna zostać 
zastąpiona motywacją do otwarcia, poznania i asertywnego budowania granic po-
zwalających na kontakt z zachowaniem integralności wchodzących w relację kultur. I
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Gavor odpoczywający po przygotowaniach do wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Baraki przy ul. Kamieńskiego, Wrocław 
fot. Tomasz Grzyb
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Romka z koczowiska przy ul. Kamieńskiego, Wrocław  
fot. Tomasz Grzyb
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