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Jej poh¾ad na horský vidiek a jeho obyvate¾ov je triezvy. Vidí aj kroje a nede¾u, ale len raz do týdòa. Inak spolu s ¾udom es
dní orie, pletie koíky, reguluje potoky, stará sa o deti a ponosuje sa na kreténizmus v od¾ahlých dedinách.
¼udovít Hlaváè
Jedna z najvýznamnejích osobností v dejinách slovenskej
fotografie Irena Blühová sa narodila 2. 3. 1904 v Povaskej
Bystrici. Otec Móric Blüh mal obchod so zmieaným tovarom. V rodine sa tradovalo, e bol potomkom Lea Frankela,
komisára Parískej komúny a významného predstavite¾a robotníckeho hnutia v Uhorsku. Matka ofia pochádzala
z Oravy, kde Irena trávievala prázdniny. Tu sa dôverne zila
so starobylým svetom drevenej architektúry, ¾udovej hmotnej kultúry a folklórnych mýtov. V bohatej kninici starého
otca, ktorý bol priate¾om P. O. Hviezdoslava sa zoznamovala
s dielami slovenských a svetových klasikov. Na prahu dospievania na òu silno zapôsobil jej strýc Emil Halász, známy
ako sudca chudobných v Budapeti. V jej domove prevaovali eny, bolo ich pä sestier a jeden brat. Odmalièka sa
nedokázala celkom stotoni so enským svetom. Priahovalo ju vetko, èo bolo predtým výsadou muov: vzdelanie,
verejná aktivita, port. Aj preto bola jednou z prvých ien, èo
mali odvahu vzia do rúk fotoaparát a aj preto v roku 1921 vstúpila ako 17-roèná do práve zaloenej komunistickej strany. Jej
prvým doskovým fotoaparátom bol v roku 1924 Görz-Tenax.
Fotoaparát jej bol výletníckym zápisníkom na spoloèných
výpravách so svojím neskorím manelom, známym maliarom
Imrichom Weinerom-Krá¾om. Weinerovci bývali pár domov od
nich a zoznámili sa keï mal Imro tri roky a Irena nieko¾ko dní.
Jeho záujmy boli i Ireninými záujmami: turistika, politika, umenie, spoloèní priatelia, výtvarné motívy. Nepoznali Irenu bez
Imra a Imra bez Ireny.
Od pôvodnej turistickej a portovej fotografie prela
k zobrazovaniu a dokumentovaniu biedy a hmotnej i duchovnej zaostalosti ¾udí na slovenskom vidieku. Vímala si chorobnosti a zamestnanosti detí, sezónnych robotníkov, práce
na senách, jarmoky, ivot malomesta i pastorálne námety.
Vytvorila cykly: Deti a detská práca, Sezónni robotníci, ivot
a práca pastierov, Tabaèiarky, Jarmoky a iné.
Po maturite jej rodina nemohla poskytnú prostriedky na
ïalie túdium, a preto si musela zarába na ivobytie v advokátskej kancelárii, neskôr ako úradníèka v sporite¾ni
a v agrárnej banke. Táto práca ju vak neuspokojovala, a preto
si h¾adala kolu, ktorá by jej najlepie vyhovovala. Z Erenburgovho èlánku vo Frankfurter Zeitung sa dozvedela o umeleckej kole Bauhaus. Odila teda do nemeckého Dessau
tudova fotograficko-typografickú propagáciu a dejiny umenia k W. Kandinskému. Chcela sa ivi ako fotografujúca pub-
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licistka, pracova s tlaèou, èasopismi a knihami. Po príchode
do Dessau sa ocitla razom v dvoch svetoch. Jedným bol
avantgardný a kozmopolitný Bauhaus a druhým svet ¾udí
z Junkersových leteckých závodov. Ako mnoho tudentov,
pre ktorých sa nenalo miesto a areáli Bauhausu, aj ju ubytovali v podkroví obytnej kolónie Junkersových robotníkov.
V roku 1933 nacisti Bauhaus zruili. Pobyt na tejto kole, i keï
krátky, vniesol do tvorby Ireny Blühovej nové prvky, prispel
k zdokonaleniu jej fotografickej techniky a k racionálnejiemu poznaniu princípov, ktoré predtým len tuila. Bauhaus ju
oslovil nielen ako dychtivú iaèku, ale aj ako vnímavú
a mysliacu ¾udskú bytos. Mono u vtedy zaèínala tui, e
sa neupíe fotografii natrvalo, ale e sa jej vzdá, keï prídu
chvíle rozhodovania a zvolí si namiesto tvorby èin. Bauhaus
v nás ije navdy! hovorievala. Po návrate do Bratislavy viedla kníhkupectvo Blüh. Okolo predajne sa sústredili spisovatelia, umelci, tudenti i robotníci, poriadali tu malé výstavy
pod názvom Umenie za tovar. Blühová si vyslúila prezývku bratislavská Gertruda Steinová. Zoskupila okolo seba
osobnosti s podobnou sociografickou orientáciou  Barboru
Zsigmondiovú, Rosu Neyovú, Frica Stroha a ïalích 
a vytvorila s nimi zdruenie Sociofoto. Jej neúnavnou zásluhou nachádzalo hnutie sociálno-kritickej fotografie irokú
odozvu. Jej snímky pouíval k svojim politickým montáam
i známy výtvarník a publicista John Haertfield, jednu pouil
na obálku nemeckého vydania románu Petra Jilemnického
Pole neorané.
Po pripojení Rakúska k Nemeckej ríi preukázala statoènos a chladnokrvnos, ktorou by prevýila i nejedného mua.
Zabezpeèovala uteèencom a aktivistom protifaistického
hnutia ilegálne prechody z rakúskeho brehu Dunaja na bratislavský, zaobstarávala im úkryt, stravu i oatenie. V roku 1944
bol na òu vydaný zatykaè, pred ktorým sa jej, vïaka varovaniu priate¾ov, podarilo v poslednej chvíli utiec. Najprv sa skrývala v horských chatách a kolibách Malej Fatry. Po získaní
faloných dokladov na meno Elena Fischerová nala zamestnanie vo výrobni pohonných hmôt v Humennom a neskôr
v Mlynárovciach. Jej manel preíval vojnové roky vo Francúzsku. Koniec druhej svetovej vojny bol pre Irenu Blühovú
tragický. V Osvienèime a Terezíne jej zahynul otec, tyria súrodenci s rodinami a mnoho priate¾ov. Poèas vojny prila
o archív, vetky negatívy a fotografie z najcennejieho materiálu nazbieraného na mnohých cestách po horách i po vi-
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naej spoloènej práce  aby sme si s òou zabezpeèili nesmrte¾nos a tak svet ete aspoò, ako moja stará ma do 102
rokov otravovali. Na to vetko èo chceme, predsa nám nestaèí vek obyèajných smrte¾ných. Ja mám nejaký zvlátny kontakt s tým svojím individuálnym pánom Bohom a keï sa dá
so mnou dokopy, tak sa to aj na Teba rozíri. S Elenou Èepèekovou pripravila knihu O jedno prosím (1966), ktorá vyla
i v nemeckom jazyku pod názvom Keine Nachricht für Katka.
Po odchode do dôchodku v roku 1966 neuzavrela svoju èinnos. Vrátila sa k svojej láske, fotografii. Mohla pracova
s najmodernejími fotoaparátmi, ale nechcela. Ostala verná
Flexaretu. Sústredila sa na krajinársku fotografiu, vytvorila cyklus Stromy, v 80. rokoch fotografovala architektúru a mestské
zákutia Londýna a Amsterdamu.
ivot Ireny Blühovej bol nato¾ko bohatý a rôznorodý, e by
vydal i na nieko¾ko filmov. Sama o òom povedala: Keï sa teraz dívam spä, ani sa mi nechce veri, èo vetko mám za sebou. Môj ivot bol ako harmonika: iroký, rozohratý pestrými
akordmi. Netreba niè písa, staèí rozloi fotografie. Zomrela
1. decembra 1991 v Bratislave, vo veku 87 rokov.
Dana Lacková

ALICE MASARYKOVÁ
Vzdelaná a pokrokovo zmý¾ajúca ena, ovládajúca nieko¾ko jazykov, pod vplyvom matky zaujímajúca sa o literatúru
a umenie, pod vplyvom otca predchnutá duchom humanizmu a demokracie, popularizátorka sociológie, propagá-

torka emancipácie ien a abstinentského hnutia  takto mono v hlavných rysoch charakterizova dcéru prvého èeskoslovenského prezidenta, ktorá mnohokrát zastávala i funk-
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dieku, èo je nenahradite¾ná koda. Sama, bez rodinného zázemia, sa vrhla do práce. V roku 1945 sa stala riadite¾kou
Vydavate¾stva Pravda. Bola to aká práca. Stroje boli rozbité, iadne autá, papiera na pár dní. Vïaka práci, stykom
i náhodám sa vak rotaèky rozbehli a Pravda zaèala vychádza. Keï v roku 1951 pracovala v tátnom pedagogickom
ústave, stála pred òou ïalia úloha: vybudova z príruènej
kninice ústavu ve¾kú, celoslovenskú. Dia¾kovo vytudovala
pedagogiku, sama neskôr prednáala na Katedre urnalistiky a knihovedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
a v rokoch 1955  1965 sa stala zakladate¾kou a riadite¾kou
Slovenskej pedagogickej kninice. Bola to pre òu úloha ako
itá na mieru. Akoby chcela dobehnú èas. Sadla si do nákladného auta ved¾a oféra a ila zachraòova to, èo sa ete
dalo. A stálo to za to. Jeden skvost vzácnejí ako druhý. Po
Kemarku smerovali jej cesty na Oravu, do Luèenca a do
Modry. Zároveò sa venovala i literárnej tvorbe. S Kristou Bendovou vydala knihu pre mláde Prvé kroky (1959), za ktorú
získali ocenenie za najlepiu prózu roka. V korepondencii,
ktorá predchádzala jej vydaniu písala K. Bendovej do kúpe¾ov Èí: Èí pomáha  k tomu tie, aby sme sa dali do tej

ciu prvej dámy poèas matkinej choroby, ale najmä po jej
smrti roku 1923. Nebola síce Slovenkou, k Slovensku vak
mala dobrý vzah a ve¾a preò ako verejná èinite¾ka
a pracovníèka enského a charitatívneho hnutia urobila.
Pochádzala z intelektuálnej rodiny univerzitného profesora
Tomáa Garrigua Masaryka a vzdelanej a hudobne
i umelecky nadanej Charlotty Garriguovej. Narodila sa 3. 5.
1879 vo Viedni ako najstaria zo tyroch detí. Keï mala tri
roky, presahovala sa rodina do Prahy, kde neskôr tudovala na metianskej kole a v rokoch 1892  1898 na prvom
èeskom dievèenskom gymnáziu. Tu ju ovplyvnila najmä
profesorka Elika Krásnohorská, najmä jej úsilie o umonenie túdií èo najväèiemu mnostvu dievèat a o ich zrovnoprávnenie s postavením chlapcov. Roku 1898 pokraèovala v túdiách na Lekárskej fakulte, po roku vak prestúpila na Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, kde do
roku 1900 tudovala históriu, filozofiu a sociológiu, v rokoch
1901  1902 tudovala na univerzite v Berlíne, 1902 absolvovala tudijný pobyt v Londýne, kde si pripravovala materiál na dizertaènú prácu, 1903 tudovala históriu a ekonomiku v Lipsku a v tom istom roku obhájila dizertaènú prácu
na tému Magna charta libertatum, 1904  1906 bola na tudijnom pobyte v Chicagu, kde tudovala sociálnu a emigraènú problematiku a kde sa zoznámila s progresívnymi
metódami sociálnej práce. Roku 1939 získala doktorát filozofie na univerzite v Pittsburghu. V rokoch 1906  1910 pô-
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