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Wizerunek robotnika stanowił w Republice Weimarskiej przedmiot zażartych sporów 

politycznych. Jednocześnie pracy towarzyszył niemal religijny entuzjazm wobec 

technologii. W 1929 roku, u progu wielkiego kryzysu, wstęp do książki fotograficznej 

Piękno techniki kończyło sformułowanie: „Dziś jedno tylko słowo w całości oddaje 

życie narodu! To »praca«, ponieważ praca dotyczy nas wszystkich […]. Technologia 

bowiem stale się rozwija, a nasze życie z dnia na dzień dostosowuje się do jej 

wszechogarniającego rytmu”. 

Ciemna strona postępującej mechanizacji – wyzysk pracowników, brak 

bezpieczeństwa zatrudnienia, wypadki w pracy i przede wszystkim rzesze 

bezrobotnych – stanowiła główny temat materiałów publikowanych w „Arbeiter 

Illustrierte Zeitung” i przedmiot zainteresowania zaangażowanych fotografów. 

Niemieckie Stowarzyszenie Fotografów Robotniczych, blisko związane z partią 

komunistyczną, powstało w 1926 roku. Pod koniec 1932 roku 130 lokalnych filii 

stowarzyszenia zrzeszało już niemal 2500 fotografów amatorów. Prasa ilustrowana 

ukazywała problemy nękające ignorowaną dotąd społeczność robotników i trudności, 

z jakimi mierzyli się bezrobotni. Tymczasem reportaże z fabryk, seryjnie publikowane 

w burżuazyjnych czasopismach takich jak „Weltrundschau” pozwalały zaspokoić 

„turystyczną ciekawość” wobec robotniczego świata. 
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Wnętrze kuchni w mieszkaniu robotniczym. Na środku stoi stół, przy nim dwa krzesła 

i ława. Frontem do nas, pod ścianą ustawiono kredens. W kuchni siedzi dwóch 

mężczyzn, chłopiec i kobieta. Wszyscy czytają. 

Na lewo od stołu, na wprost nas siedzi na krześle szpakowaty czterdziestolatek. 

Trzyma przed sobą rozłożoną gazetę pod tytułem „Hodowca królików“. Gazeta 

przesłania jego twarz od nosa w dół. Czterdziestolatek ubrany jest w białą koszulę o 

rękawach zawiniętych powyżej łokcia. Zza gazety wyłania się tylko ich skrawek. Nosi 

też kamizelkę i ciemniejsze od niej spodnie. Na drewnianym blacie stołu w lekkim 

nieładzie postawiono trzy filiżanki, pół bochenka chleba, nóż, talerzyk z kawałkiem 

masła. 

Na prawo od stołu, bokiem do nas stoi ława. Siedzą na niej pozostałe trzy osoby. 

Najbliżej nas - kobieta. Zza prawego dolnego rogu zdjęcia wyłania się tylko fragment 

jej sylwetki. To prawa dłoń z gazetą, biały fartuch na szarej spódnicy. Na prawo od  

kobiety siedzi ośmioletni chłopiec. Ma krótkie jasne włosy, białą koszulę, ciemne 

spodnie. Lewą dłonią przytrzymuje rozłożoną na kolanach książkę. Na dłoni prawej 

ręki opiera głowę. Na prawo od chłopca, na podłokietniku ławy przysiadł drugi 

mężczyzna.  Znajduje się on bokiem do nas. Głowę zwraca w stronę stojącego tuż 

obok kredensu. Na kredensie leży rozłożona gazeta. Mężczyzna ma białą koszulę, 

ciemną kamizelkę i spodnie. Na kredensie panuje lekki rozgardiasz. Stoi tu 

cukierniczka, kilka pojemników. Górna część kredensu ma troje przeszklonych 

drzwiczek. Mają one ozdobne wzory.  

Pomieszczenie zdobi kilka elementów. Na lewo od kredensu znajduje się okno z 

koronkowymi firanami. Na prawo od kredensu, na ścianie nad ławą przyklejono tapetę 

w geometryczny wzór. Wisi tutaj jeden większy i kilka mniejszych obrazów w ramach 

oraz półka. 

Jest to przykład tak zwanej fotografii robotniczej. Wraz z upowszechnieniem fotografii 

i aparatów małoobrazkowych robieniem zdjęć interesowali się coraz częściej 

przedstawiciele różnych grup społecznych. Tak jest w tym wypadku. Autor: Erich 

Meinhold, był z zawodu stolarzem. 

Tekst audiodeskrypcji - Regina Mynarska 
Konsultacje: Natalia Żak, Anna Śliwa, Dawid Górny 
Czyta: Martyna Masztalerz 
Zrealizowano na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 



 

 


