
Audiodeskrypcja zdjęcia z działu Blask i niedola. Tytuł: Niszczenie 
bezwartościowych banknotów. 

Autor nieznany 

Czas powstania: 1923 rok 

Odbitka współczesna: 2021 rok  

Z kolekcji: Süddeutsche Zeitung Photo  

Fotografia czarno-biała 

Wymiary: szerokość – 12 centymetrów; wysokość – 15 centymetrów 

Wnętrze ciasnej komórki. Pod odrapaną ścianą znajduje się maszyna drukarska. 

Wchodzi na nią nastolatek. Na prawo i na lewo od maszyny stoi dwóch mężczyzn. Na 

maszynie oraz na podłodze walają się sterty banknotów. 

Dużą część maszyny stanowi drewniana obudowa. Sięga ona do wysokości klatki 

piersiowej mężczyzn. Jest szeroka na około metr. Wykonano ją z grubych desek 

wzmocnionych metalowymi okuciami. Deski są zużyte, obdarte. Po bokach 

przytwierdzono grube metalowe pręty. Szczupły nastolatek wchodzi na obudowę. 

Zwrócony jest twarzą do nas. Włosy nosi przystrzyżone przy samej skórze. Ubrany 

jest w szary krótki płaszcz, czarny sweter i spodnie. Przytrzymuje się prętów. Przed 

nim, na obudowie leży mnóstwo banknotów. 

Mężczyzna po lewej ma około czterdziestu lat. Stoi bokiem do nas, zwrócony prawym 

profilem. Ma czarną okrągłą czapkę z daszkiem. Nosi wąsy. Patrzy w zadumie na 

stertę pieniędzy. Jego szyję otacza biały kołnierzyk koszuli. Mężczyzna nosi czarną 

kurtkę, spodnie, buty. Trzyma przed sobą banknoty bezładnie rozrzucone na kawałku 

kartonu. Ścielą się one także pod jego nogami. Tworzą górkę wysoką na dobre 

trzydzieści centymetrów. 

Mężczyzna po drugiej stronie maszyny zwrócony jest lewym profilem. Ma mniej więcej 

sześćdziesiąt lat. Wychudzoną twarz znaczą głębokie bruzdy zmarszczek. Mężczyzna 

stoi ze sporą paczką na prawym ramieniu. Podtrzymuje ją lewą ręką. Nosi czarny 

kapelusz, białą koszulę, szarą zniszczoną kamizelkę. Z boku jest ona rozpruta. 



Mężczyzna ma znoszone, brudne spodnie w ciemnym kolorze i czarne buty. Tuż za 

nim stoją wypchane papierowe worki i paczki.  

W Republice Weimarskiej po I wojnie światowej narastało zjawisko gwałtownej utraty 

wartości pieniądza, tak zwana hiperinflacja. W listopadzie 1923 roku za jednego dolara 

amerykańskiego płacono ponad cztery biliony marek. 3 stycznia 1923 roku  za 

kilogram chleba trzeba było zapłacić 163 marki. 19 listopada tego samego roku 

kilogram chleba kosztował  233 miliardy marek.  
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