
Tekst kuratorski. Dział wystawy: Epilog 

21 marca 1933 roku Martin Munkácsi  sfotografował dla „Berliner Illustrirte Zeitung” 

Dzień Poczdamu – uroczyste otwarcie posiedzenia nowego Reichstagu z udziałem 

Hitlera jako kanclerza. Jego zdjęcia prezentują militarny spektakl i pokaz siły 

narodowych socjalistów w dniu rzeczywistego przejęcia przez nich władzy w Rzeszy 

Niemieckiej. Subtelne wykorzystanie perspektywy, niewidoczne twarze 

maszerujących przedstawione na tle symbolicznej architektury Berlina i Poczdamu 

tworzyły sugestywny obraz nowej władzy. 

Niedługo później „Berliner Illustrirte Zeitung” został znacjonalizowany, a Munkácsi – z 

pochodzenia węgierski Żyd w 1934 roku musiał wyemigrować do Stanów 

Zjednoczonych. 

Na początku lat 60. [sześćdziesiątych] artysta wykonał utrzymane w estetyce kolażu 

rozkładówki do publikacji The Fabulous World of Munkacsi (Cudowny świat 

Munkácsiego), która jednak nigdy nie ukazała się drukiem. 

Choć wrażliwy fotograf na zdjęciach z 1933 [tysiąc dziewięćset trzydziestego 

trzeciego] roku zdołał uchwycić sugestywną siłę maszerujących, po latach poddał 

swoje prace artystycznej rewizji – korzystając z techniki kolażu i wiedzy o zbrodniach 

dokonanych przez nazistów, dokonał ich rekontekstualizacji. 

Audiodeskrypcja zdjęcia z działu Epilog. Tytuł: Marsz niewinności / Marsz zła 

Autor: Martin Munkácsi  

Czas powstania: lata 60. XX wieku 

Z kolekcji: Stiftung F.C. Gundlach, Hamburg  

Technika: kolaż z dwóch czarno-białych fotografii 

Wymiary: 50 centymetrów szerokości; 35 centymetrów wysokości 

  



Dzieło składa się z dwóch zestawionych obok siebie fotografii. Artysta przykleił je do 

kartonu. Są one tej samej wielkości. Na zdjęciu po lewej stronie dwuletnia naga 

dziewczynka idzie po piasku. Na dolnej krawędzi zdjęcia autor napisał po angielsku 

niebieskim atramentem tytuł, który w tłumaczeniu oznacza „Marsz niewinności“. Na 

zdjęciu po prawej ulicą maszeruje kilkudziesięciu żołnierzy hitlerowskiej armii. 

Trzymają oni lewą ręką karabiny ustawione na sztorc, lufą do góry. Podpis autora 

niebieskim atramentem pod tym zdjęciem brzmi w tłumaczeniu z angielskiego: „Marsz 

zła“. 

Dziewczynka idzie wprost na nas. Podmuch wiatru rozwiewa jej jasne włosy. Ma ona 

otwartą w uśmiechu buzię. Pucołowatą twarz oświetlają promienie słońca. Na szyi 

dziewczynka nosi nietypową ozdobę. Jest to odpinany kołnierzyk z męskiej koszuli. 

Kołnierzyk zawiera także męski krawat. Ma on jasny kolor i wzór z ciemnych drobnych 

kwiatków. Podmuch z lewej strony unosi krawat lekko w górę. Prawą rękę dziewczynki 

zdobi cienka bransoletka z koralików. Dziewczynka maszeruje pulchnymi stopami po 

piasku. Wypełnia on całkowicie tło fotografii. 

Na zdjęciu po prawej jest pochmurny dzień. Żołnierze maszerują ulicą. Wznoszą się 

przy niej solidne dwupiętrowe kamienice. Z okna jednej z nich zwisa trójkolorowa 

flaga. Żołnierze noszą hełmy osłaniające całkowicie czoło i uszy. Ubrani są w długie 

płaszcze, spodnie i czarne wysokie buty. Lewą dłonią podtrzymują od dołu kolbę 

karabinu opartego o lewe ramię w pionowej pozycji. Szereg żołnierzy jest idealnie 

równy. Zmierza wprost na nas. Ginie za prawą krawędzią fotografii. 

Kolaż to technika artystyczna. Polega na tworzeniu kompozycji z różnych materiałów 

i tworzyw.  Są one naklejane na płótno lub papier. Stąd nazwa - słowo „kolaż” pochodzi 

od francuskiego czasownika oznaczającego: “sklejać”. 
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