
Tekst kuratorski. Dział wystawy: Rewolucja i narodziny republiki 

Pod koniec października 1918 roku marynarze niemieckiej floty wojennej, 

zainspirowani rewolucją bolszewicką w Rosji, rozpoczęli masowy bunt, który 

zapoczątkował ogólnokrajową rewolucję. Jednocześnie zawieszenie broni w 

listopadzie 1918 roku zakończyło pierwszą wojnę światową. Era monarchii w 

Niemczech dobiegła końca – cesarz Wilhelm II abdykował i udał się na wygnanie do 

Holandii. 9 listopada 1918 roku niezależnie od siebie nową republikę proklamowali 

Philipp Scheidemann i Karl Liebknecht. Ostatecznie lewicowi rewolucjoniści ponieśli 

porażkę, a Karl Liebknecht i Róża Luksemburg – założyciele Komunistycznej Partii 

Niemiec (KPD) – zostali zamordowani. W styczniu 1919 roku odbyły się 

demokratyczne wybory do zgromadzenia narodowego, które następnie 11 lutego 

1919 roku mianowało Friedricha Eberta prezydentem republiki. W sierpniu tego 

samego roku uchwalono nową konstytucję w Weimarze. 

Wydarzenia związane z zakończeniem wojny i przebiegiem rewolucji w latach 1918–

1919 utrwalono na bezprecedensowo dużej liczbie fotografii. Rozwój technologii i 

coraz doskonalsze aparaty umożliwiły fotografii – obok filmu i radia – zdobycie statusu 

jednego z głównych mediów epoki. W 1924 roku do sprzedaży trafił aparat Ermanox 

z ogniskową obiektywu 35 mm i najszybszą migawką na rynku. Sprzęt ten nie miał 

sobie równych – umożliwiał wykonywanie migawek we wnętrzach bez użycia lampy 

błyskowej. Warunki pracy fotografa w okresie Republiki Weimarskiej uległy 

diametralnej zmianie. Coraz częściej fotoreportaże publikowane w czołowych 

czasopismach prezentowano jako materiał specjalny autorstwa wymienionych z 

nazwiska artystów. Niektórzy z nich cieszyli się wręcz statusem gwiazdy. „Nowa 

kategoria artysty: fotograf zdobywa nowe terytorium” – głosił nagłówek artykułu 

poświęconego twórczości ośmiu fotografów w miesięczniku „UHU”w październiku 

1929 roku. Wysokiej klasy książki fotograficzne cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Z czasem aparaty fotograficzne stawały się coraz poręczniejsze i tańsze, dzięki czemu 

niemal każdy mógł robić zdjęcia. Dostępny na rynku od 1930 roku aparat Agfa, którego 

sprzedano niemal milion egzemplarzy, odegrał istotną rolę w popularyzacji fotografii 

amatorskiej. Jednocześnie tematyka zdjęć zaczęła uwzględniać wiele dotąd 

niezbadanych obszarów: pojawiła się fotografia ukazująca życie codzienne, 



eksperymentalna, artystyczna, a nawet dokumentalna, przeznaczona do coraz 

liczniejszych gazet i czasopism. Nowe techniki druku i pojawienie się 

wysokonakładowej prasy ilustrowanej umożliwiły szybkie rozprzestrzenianie się 

fotografii. 
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Pochmurny dzień. Szeroka ulica w mieście przyprószona śniegiem. Po chodniku 

wędruje żołnierz z karabinem. W oddali, po drugiej stronie ulicy wznoszą się 

kilkupiętrowe gmachy. 

Żołnierz jest w średnim wieku. Jego głowę chroni okrągła wojskowa czapka. Z przodu 

umieszczono na niej dwa koliste znaczki. Spod czapki wyłaniają się krótko 

przystrzyżone ciemne włosy. Nieśmiało uśmiechniętą twarz żołnierza zdobią sumiaste 

ciemne wąsy. Starannie usztywnione, sterczą na boki. Na końcach są lekko wywinięte 

w górę. Żołnierz nosi długi płaszcz spięty pasem. Ma luźne spodnie. Pochyla się do 

przodu pod ciężarem bagażu. Dźwiga plecak otoczony zrolowanym kocem. Do 

plecaka przytroczono sznurkiem drewnianą skrzynkę. Jest ona długa na około pół 

metra. Na wieku biegnie po niemiecku napis, w tłumaczeniu: „Młyn”. Przy pasie 

żołnierza przymocowana jest okrągła płaska manierka. Kolba karabinu spoczywa na 

prawym ramieniu żołnierza. Lufa sterczy przed nim. Żołnierz opiera o nią swobodnie 

obie dłonie. Na chodniku, tuż przed żołnierzem, leży metalowa skrzynka. Jest 

przechylona, stoi na bocznej krawędzi podstawy. Żołnierz wsuwa stopy pod 

przeciwległą krawędź. 



Ulicę pokrywa bruk. Po drugiej stronie rośnie bezlistne drzewo. Gmachy w głębi to 

masywne budynki o płaskich dachach. Sprawiają wrażenie urzędów.  

Fotografia uchwyciła scenę charakterystyczną dla końca 1918 roku w Niemczech. 

Ponad 6 milionów niemieckich żołnierzy powróciło wtedy z frontu. Ich sytuacja była 

trudna. Wielu szukało wsparcia, zasilając szeregi różnych organizacji paramilitarnych. 

Tworzyły je zarówno lewicowe, jak i prawicowe siły polityczne. Weterani wojenni brali 

udział w licznych akcjach bojówek.   
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