ECCE HOMO
Katalog k v˘stavû u pﬁíleÏitosti
100. v˘roãí narození sochaﬁe Josefa Bajáka
Muzeum Komenského v Pﬁerovû p. o.

Slovo úvodem…
V leto‰ním roce uplynulo 100 let od narození pﬁerovského rodáka, akademického sochaﬁe Josefa Bajáka. U této pﬁíleÏitosti uspoﬁádalo Muzeum Komenského v Pﬁerovû, p. o. retrospektivní v˘stavu, mapující témûﬁ padesát let jeho sochaﬁské ãinnosti. Podstatnou ãást v˘stavy tvoﬁí díla z majetku muzea, doplnûna o práce ze soukromého vlastnictví Ing. Lubora
Sobotky z Pﬁerova, blízkého pﬁítele Josefa Bajáka. Muzeum Komenského v Pﬁerovû, p. o.
vlastní nejvût‰í sbírku Bajákov˘ch prací v republice. Jedná se pﬁedev‰ím o sádrové studie
jak volné plastiky, tak plaket a medailí. V men‰í míﬁe jsou zastoupeny práce vytvoﬁené v pálené hlínû a v bronzu, a také ãtyﬁi grafické listy. Celkem muzeum vlastní více neÏ 270 kusÛ
Bajákov˘ch prací. PﬁeváÏná vût‰ina jich byla zakoupena v letech 1982 a 1983 z majetku
sochaﬁovy manÏelky BoÏeny. Zajímavé jsou zejména jeho skici k nerealizovan˘m zakázkám
a varianty studií sochaﬁsk˘ch dûl, vytváﬁené velmi uvolnûn˘m rukopisem.
Bajákova písemná pozÛstalost se nachází v majetku Okresního archivu v Pﬁerovû.
Obsahuje nejen Ïivotopisná data, ale jsou zde zdokumentovány i sochaﬁovy názory, my‰lenky, reflexe soudobé spoleãnosti a rovnûÏ také poznámky t˘kající se nûkter˘ch konkrétních
dûl. Tûchto pramenÛ bylo vyuÏito nejen pﬁi pﬁípravû katalogu, ale rovnûÏ i v rámci realizace v˘stavy. (SOkA Pﬁerov, PozÛstalost Josefa Bajáka, kart. 1 – 26.)
Josef Baják se sv˘mi exteriérov˘mi pracemi intenzivnû podílel na v˘tvarné podobû mûsta Pﬁerova. Z tohoto dÛvodu byla jeho vzpomínce „zasvûcena“ pamûtní síÀ, kde je jednak
pﬁedstaven úzk˘ v˘bûr sochaﬁovy tvorby, jednak díla Bajákova blízkého pﬁítele, o generaci
star‰ího malíﬁe Augustina Mervarta. Místnost nese název „Pamûtní síÀ Augustina Mervarta a Josefa Bajáka“ a nachází se v pﬁízemí pravého kﬁídla pﬁerovského zámku.
V souvislosti s touto v˘stavou a soubûÏnû pﬁipomínan˘m v˘roãím 750 let od pov˘‰ení
Pﬁerova na mûsto Pﬁemyslem Otakarem II. realizovalo Muzeum Komenského v Pﬁerovû, p. o.
odlití ãtyﬁ Bajákov˘ch plastik do bronzu. Jednalo se o dvû drobné busty J. A. Komenského,
bustu Pﬁemysla Otakara II a plastiku s názvem Hlava muÏe 1965. Zejména poslednû jmenované práce si autor velice váÏil a v pr Ûﬁezu jeho tvorbou ji lze povaÏovat za jednu z pﬁelomov˘ch.

1

Josef Baják

Sochaﬁ Josef Baják se narodil 20. února 1906 v Pﬁerovû jako pﬁedposlední
z pûti dûtí v rodinû Ïelezniãního zﬁízence a pozdûji strojvÛdce Josefa Bajáka. Rodina se ãasto stûhovala, nejprve v rámci Pﬁerova , a pozdûji, v roce 1910, do âejãe.
Místo si BajákÛv otec vybral nejen z touhy zaloÏit si men‰í hospodáﬁství, ale zejména pro lep‰í dostupnost do sv˘ch rodn˘ch Násedlovic, kde Ïila vût‰ina jeho pﬁíbuzenstva. V roce 1915 se rodina stûhovala zpût do Pﬁerova, coÏ bylo vyvoláno
otcov˘m pﬁeloÏením, jak Baják uvádí, pro jeho levicové sm˘‰lení a tím zÛsobené
neshody s nadﬁízen˘mi.
Aãkoli byli oba Josefovi rodiãe vychováni v katolické víﬁe, tak otec postupn˘m
pﬁíklonem k my‰lenkám socialismu opou‰tûl katolickou víru a dopracoval se aÏ
k naprostému antiklerikalismu. Josef Baják star‰í byl do roku 1921 ãlenem sociálnûdemokratické strany a od roku 1921 ãlenem a spoluzakladatelem komunistické strany v Pﬁerovû.
OtcÛv pﬁíklad, vlastní hloubavá, citlivá a pﬁesto racionalisticky zaloÏená povaha a zejména osobní záÏitky z hodin náboÏenství jak v âejãi, tak v Pﬁerovû, pﬁivedly rovnûÏ mladého Josefa Bajáka zcela do opozice vÛãi katolické církvi. Vnitﬁní polemika s katolick˘mi dogmaty, kázání morálky a její následné poru‰ování
samotn˘mi knûÏími v nûm probudila témûﬁ odpor k ãemukoli církevnímu.
Vedle otce, kterého mûl ve veliké úctû, se na ovlivÀování jeho názoru podílel bratr Jan. „Nejvût‰í vliv na chápání pﬁírody, na obohacování a tvoﬁení m˘ch názorÛ
mûl bezesporu jedinû mÛj bratr Jenda. Co pﬁíbûhÛ a rÛzn˘ch pﬁíhod jsme proÏili s tímto
o dva roky star‰ím bratrem, kter˘ mne stále pouãoval a vedl vÏdy k lep‰ímu, dokonalej‰ímu zpÛsobu Ïivota.“ V˘chova v rodinû mu pﬁedala hluboké mravní zásady, jejichÏ
poru‰ování velice nelibû nesl, ale jeÏ i jemu samotnému pﬁivodily znaãná du‰evní muka vycházející z vûdomí, Ïe není schopen dosáhnout ideálu, kter˘ si sám
urãil. Základní kritéria, jimiÏ posuzoval v‰e kolem sebe byly základní principy
humanity a zejména spravedlnost a touha po rovné spoleãnosti. Pozdûji pﬁevádûl tato hodnotící kritéria i do profesního Ïivota, kdy se neubránil podle charakteru umûlce posuzovat, ne vÏdy objektivnû, kvality jeho díla.
První sochaﬁské ‰kolení získal Josef Baják jako pomocník v dílnách Franti‰ka Mádleho, kde pracoval v letech 1920 - 1928. V roce 1929 nastoupil na PrÛmyslovou ‰kolu sochaﬁsko - kamenickou v Hoﬁicích. Zde jej modelování a kreslení vyuãovali sochaﬁi Václav Suchomel, Antonín Mára a Jaroslav Plichta. ·kolu
v té dobû ﬁídil Ing. Václav Weinzettl. Zejména na Václava Suchomela Baják vzpomínal s velkou úctou.
Léta strávená na hoﬁické ‰kole povaÏoval Baják za pﬁípravku na studium na
praÏské Akademii v˘tvarn˘ch umûní. U pﬁijímacího ﬁízení uspûl, ale byl, stejnû
jako ostatní studenti, pﬁijat nejprve na pÛl roku na zkou‰ku. O prázdninách pﬁed
nástupem na Akademii pracoval v ateliéru olomouckého sochaﬁe Julia Pelikána.
Na tuto dobu vzpomíná: „Práce byla velmi namáhavá a také zodpovûdná. Provádûl jsem
v hoﬁickém pískovci památník do nûjakého moravského venkovského mûsta. Tento památník pﬁedstavoval stojící venkovskou Ïenu se sepjat˘ma rukama, u jejichÏ nohou leÏelo dítû
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pﬁed kﬁíÏem s vojenskou helmou. Socha mûﬁila asi 240 cm.“ Jednalo se pravdûpodobnû o Pomník padl˘m v PÀovicích.
Studia na praÏské Akademii zapoãal v roce 1931 v ateliéru Otakara ·paniela
na oboru sochaﬁ a medailér. ·panielov˘m ‰kolením získal Baják vklad pro svou
vlastní sochaﬁskou dráhu, kter˘ neopou‰tûl ani v pozdních letech. Po vzoru svého uãitele dÛslednû dbal na dodrÏování jednoho ze základních principÛ sochaﬁství, a to trojrozmûrnosti.
Aãkoli si ·paniela po umûlecké stránce velmi váÏil, znaãné v˘hrady mûl k jeho
zpÛsobu v˘uky. Neustálé studium jediného modelu, zpravidla portrétu, bez systematiãtûj‰í korekce vedlo ke znaãné nespokojenosti studentÛ, jak vyplynulo
z Bajákovy vzpomínky: „Jisto je jen, Ïe ·paniel nebyl velk˘m nad‰encem pro modelování
aktÛ a postav, tak jak to hodnû a skoro v˘hradnû stále modelovali Ïáci u prof. Kafky. To
jsme jim skuteãnû závidûli, a také ke konci roku jsme mûli moÏnost pozorovat kolik u Kafky Ïáci jiÏ mají odlit˘ch prací pro v˘stavu a vût‰inou samé velké v Ïivotní velikosti akty,
zatím co u nás bylo ulito jen nûkolik hlav. Stále se nám zdálo, Ïe Kafkova ‰kola je lépe vedena, Ïe Kafka se více a také pﬁátel‰tûji chová k sv˘m ÏákÛm a tyto Ïe více nauãí neÏ ná‰ profesor“. PﬁestoÏe soustavné dlouhodobé modelování hlav v dobû studií mûl Baják
ve znaãné neoblibû, schopnosti získané na ‰kole mnohokrát zúroãil ve své vlastní tvorbû, kdy vytvoﬁil desítky sochaﬁsk˘ch portrétÛ znám˘ch osobností a sv˘ch
pﬁátel. Pﬁi modelování si vÏdy pomáhal nejen fotografick˘m materiálem, ale
i dÛkladnou studií dané osobnosti, ãímÏ se vyhnul otrockému akademickému
pﬁekreslení pouhé podobizny, ale snaÏil se dostat i pod povrch k jádru portrétovaného.
První Bajákova veﬁejná prezentace probûhla u pﬁíleÏitosti ‰kolní v˘roãní v˘stavy v ãervnu 1934 v Clam - Gallasovû paláci. V tomtéÏ roce získal na doporuãení
vedoucího profesora Otakara ·paniela ãestné uznání a ve stejném roce poÏádal
o stipendium umoÏÀující studijní pobyt ve Franci. Toto stipendium, které podpoﬁili jak Otakar ·paniel, tak Oldﬁich Stefan i rektor Akademie Max ·vabinsk˘
v‰ak nebylo Bajákovi pﬁidûleno, údajnû pro osobní spory prof. ·paniela s ãelními pﬁedstaviteli Akademie. Do Francie odjel aÏ v roce 1937 a v pozdûj‰ích letech
hodnotil tuto dobu jako nej‰Èastnûj‰í období ve svém Ïivotû. “Kdyby mne doma neãekala má hodná nemocná sestﬁiãka, tak jsem nikdy jiÏ domÛ nepﬁijel.“
Po ukonãení vysoko‰kolsk˘ch studií se vrátil do Pﬁerova a setrval zde aÏ do
své smrti v roce 1980. Zaﬁídil si v Pﬁerovû ateliér, kde modeloval portréty sv˘ch
pﬁátel a drobnou plastiku. Na Ïivobytí si vydûlával náhrobními sochaﬁsk˘mi pracemi pro pﬁerovsk˘ hﬁbitov. Svou první v˘stavu v Pﬁerovû uspoﬁádal v roce 1936
spoleãnû s pﬁítelem malíﬁem Richardem Uherkem. O rok pozdûji se, poprvé
ve svém rodném mûstû, pﬁedstavil veﬁejnou zakázkou - vytvoﬁením pamûtní desky Josefa âapky Drahlovského. PÛvodní Bajákova koncepce desky - hlava âapky Drahlovského uzpÛsobená jako volná bronzová plastika na bronzové desce
- se z finanãních dÛvodÛ nerealizovala. Proto se Baják nakonec rozhodl pro nízk˘ reliéf na Ïulové desce. Koncepci volné plastiky s deskou uplatnil poprvé aÏ
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v roce 1961 na pamûtní desce Klementa Gottwalda, umístûné na pﬁerovském
Spolkovém domû u pﬁíleÏitosti 40. v˘roãí zaloÏení KSâ v Pﬁerovû.
JiÏ na Bajákov˘ch ran˘ch dílech je patrn˘ cíl jeho v˘tvarného smûﬁování. VÏdy
pracoval s reáln˘mi tvary. VyuÏívání vidûné skuteãnosti a její pﬁetváﬁení ve svébytné umûlecké dílo bylo alfou a omegou sochaﬁova umûleckého názoru. Poãáteãní ovlivnûní civilismem a sociální tématikou umocnûnou jeho levicov˘mi názory se projevuje nejen ve formální stránce ale i námûtovû (Portrét matky - 1933,
Portrét sestry Anny - 1935, Hornická tragédie - 1938 a dal‰í). I kdyÏ se ve své tvorbû
nebránil tvarovému zjednodu‰ení - jako v pﬁípadû Lédy s labutí z roku 1936 - vÏdy
v práci zachovával urãité reálné prvky, které pomáhaly k ãitelnosti a snaz‰ímu
pochopení díla konzumentem. Tyto tendence mu byly vlastní jiÏ od raného dûtství, coÏ ilustruje Bajákova vzpomínka na svého otce, kter˘ mu skládal z papírov˘ch ãtvrtek koníky. „Pﬁi práci jak konû dûlal, pﬁem˘‰lel jsem o úãelu tohoto papírového
konû. Byl na hraní, ale pﬁesto, Ïe je‰tû nebyl udûlán, pﬁipadal mi jako bych si mûl hrát s pﬁedmûtem, kter˘ nemÛÏe vzru‰it mÛj zájem a byl mi lhostejn˘. Co s ním? TouÏil jsem po dﬁevûném koni, jakého jsem vidûl u sousedova chlapce. Houpací kÛÀ byl touhou veliké vût‰iny chlapcÛ a tím vût‰í radost vzbuzoval, ãím více splÀoval sv˘m tvarem skuteãnost (…)
Papírov˘ kÛÀ mne neuspokojoval, nedovedl ve mne vyvolat pﬁedstavu skuteãnosti. Tento
papírov˘ kÛÀ byl konûm jen podle jména, jinak s konûm nemûl nic spoleãného. Papírov˘
kÛÀ nemohl ve mne vyvolat nad‰ení, pﬁedstavy ovládání silného tvora, krásného tvora.
KdyÏ jsem se díval na papírového konû vznikaly ve mnû otázky pﬁi pohledu na hlavu, tûlo,
nohy apod. Co toto má spoleãného s konûm?“ Láska ke koním zÛstala Bajákovi po celou
dobu jeho umûlecké dráhy, jak dokládají jejich ãetné volné studie v rÛzn˘ch pozicích vytváﬁené nejen jako volné plastiky, ale pozdûji pﬁevedené také do grafick˘ch technik.
V roce 1935 byl pﬁijat za ãlena SdruÏení v˘tvarn˘ch umûlcÛ moravsk˘ch
v Hodonínû, coÏ mu umoÏnilo prezentovat se na kaÏdoroãních v˘stavách sdruÏení. V rámci Stﬁedomoravské v˘stavy, uspoﬁádané v Pﬁerovû v roce 1936, byly sv˘mi díly zastoupeny i v‰echny moravské umûlecké spolky. Mimo vlastních prací,
prezentovan˘ch na této v˘stavû, se zde Baják podílel i jinak - pro lidovou stranu
vytvoﬁil alegorick˘ vÛz.
Základní názor legitimizující fyzickou existenci umûleckého díla si vzal z filozofie antického ¤ecka. Cílem umûleckého díla je pro nûj jeho pÛsobení na ãlovûka a následné spolupodílení se na vytvoﬁení dokonalé lidské bytosti: „Moje nejvût‰í touha byla zobrazit ãlovûka tak, jak˘m skuteãnû je a byl a jak ho je‰tû jsem nikdy
nepoznal zobrazeného.“ Hlavním kritériem pro nûj bylo zachovávání principÛ
humanity. Díky svému racionalistickému zaloÏení zcela odmítal existenci posmrtného Ïivota a jak˘chkoli nadpﬁirozen˘ch úkazÛ. VÏdy hledal vysvûtlení na základû rozumového chápání a hmatateln˘ch jevÛ. Z tohoto dÛvodu se v jeho tvorbû témûﬁ nevyskytuje církevní plastika. V˘jimku pﬁedstavuje pouze kamenná
socha sv. Antonína pro hrabûte Podstatského z Veselíãka, vytvoﬁená v roce 1943,
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pískovcov˘ reliéf Panny Marie pro kapliãku pod pﬁerovskou nemocnicí z roku 1941,
dnes obû zniãené vandaly, a nûkolik dal‰ích drobn˘ch prací.
V období hrÛz druhé svûtové války, umocnûné navíc smrtí mlad‰í sestry Anny
v roce 1940, zaãal poprvé pociÈovat ztrátu smyslu Ïivota. S traumatem této války
se vyrovnával po cel˘ Ïivot.
V letech 1946 a 1947, vystavoval Josef Baják na dvou v˘stavách Svazu moravsk˘ch v˘tvarníkÛ se sídlem v Brnû, tzv. Bloku. Po roce 1948 se stal ãlenem novû
zaloÏeného Svazu ãeskoslovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ s ústﬁedím v Praze. Sv˘mi díly obesílal v‰echny ãlenské v˘stavy krajského stﬁediska v Olomouci a v˘stavy
moravsk˘ch stﬁedisek v Brnû a Ostravû. V rozmezí let 1949 - 1950 vytvoﬁil na pﬁání pﬁerovského Sokola nadÏivotní sochu prezidenta T. G. Masaryka. Z politick˘ch
dÛvodÛ v‰ak nedo‰lo k realizaci v materiálu, nicménû sádrov˘ model nebyl zniãen, ale rozﬁezán a uloÏen do beden. Díky pﬁerovsk˘m obãanÛm Karlu Rosmusovi, Stanislavu Uvírovi a Miroslavu HuÏvíkovi se uschoval nejprve v prostorách
pﬁerovského muzea, pﬁerovské staré radnice a pozdûji v budovû jedné z pﬁerovsk˘ch mateﬁsk˘ch ‰kol. Po revoluci v roce 1989 byl model nalezen a umístûna
v prostorách Muzea Komenského.
Ztrátu iluzí o existenci lidské mravnosti a humanity, zpÛsobené válkou si Baják
kompenzoval silnou vírou v socialismus a s ním spojovanou moÏností vytvoﬁit
spravedlivou spoleãnost. Peãliv˘m studiem Lenina a filozofick˘ch spisÛ Karla
Marxe a Bedﬁicha Englse se utvrzoval v pﬁesvûdãení, Ïe je moÏné tyto ideály uskuteãnit. Nejen levicové sm˘‰lení, ale zejména v˘tvarn˘ názor, jehoÏ formální stránka se vÏdy opírala o realitu, jej pﬁedurãily k tomu b˘t jedním z mnoha nositelÛ
estetiky socialistického realismu, aãkoli s jeho radikální formou od poãátku polemizoval. Bajákovy tradicionalisticky zamûﬁené, nekonfliktní a pro ‰ir‰í veﬁejnost
pﬁijatelné práce v podstatû nevyboãovaly z bûÏného regionálního standartu. Otázkou v‰ak je, jak˘m smûrem by se jeho tvorba ubírala, kdyby zÛstal v roce 1937 ve
Francii. Pravdûpodobnû, vzhledem k Bajákovu naturelu, by v‰ak v jeho umûleckém názoru k prud‰ím zvratÛm nedo‰lo.
Prvotní nad‰ení pro kolektivní budování kulturní spoleãnosti, jejímiÏ pilíﬁi
mûl b˘t „dûlník, vûdec a umûlec“ (Maxim Gorkij) brzy vystﬁídal pesimismus plynoucí
z poznání pravé podstaty kolektivizované spoleãnosti a marnosti kolektivní práce. Na toto období Baják pozdûji vzpomíná: „Velké moÏnosti poznání charakterov˘ch
vlastností, o jak˘ch se mi nikdy nesnilo, u v˘tvarníkÛ, jsem mûl ne zrovna radostné pﬁi tak
zvan˘ch skupinov˘ch pracích. Sám jsem byl poÏádán pracovat na spoleãném díle, a to tﬁikrát, a tﬁikrát jsem byl podveden tím nejhor‰ím zpÛsobem. Na v‰echny tyto skupinové práce jsem velmi tûÏce finanãnû doplácel. Pﬁátelé, ke kter˘m jsem mûl bezv˘hradnou dÛvûru,
mne tak ‰erednû zklamali, Ïe jsem byl naprosto vyléãen z touhy po dal‰í skupinové práci.“
Zde se jednalo zejména o pomník Klementa Gottwalda v ·umperku, na kterém dûlal
v roce 1954 se sochaﬁem Janem Urbanem.
Je zajímavé sledovat v˘voj my‰lenkov˘ch a názorov˘ch postojÛ Josefa Bajáka v rozmezí od poãátku 50. do konce 60. let. Zde je nejvíce patrn˘ posun od
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utopistick˘ch ideálÛ a víry v nové spoleãenské zﬁízení, které nejlépe dokumentuje BajákÛv dopis manÏelce BoÏenû ze politického ‰kolení na zámku
v Dobﬁichovû v únoru 1952. Na ãtyﬁech stranách dopisu se nad‰enû zmiÀuje
o programu ‰kolení a lituje, Ïe tento kurz, jehoÏ je v‰em zapotﬁebí, trvá pouze
tﬁi t˘dny. Dopis konãí slovy: „Tak zatím srdeãn˘ pozdrav Práci ãest a Pûtiletce zdar.“
V prÛbûhu dal‰ích let jeho víra, Ïe nové zﬁízení utvoﬁí mravnû dokonalého ãlovûka a s ním lep‰í spoleãnost postupnû opadala. Jak si poznamenal do deníku
v roce 1958: „V tomto roce (1949, pozn.aut.) se poãalo naprosto nekompromisnû odsuzovat v‰echno umûní nesocialistické a zaãal se pﬁedepisovat socialistick˘ realismus. Pﬁes
v‰echny schÛze, pﬁedná‰ky a ‰kolení tomu jen velmi málo umûlcÛ rozumûlo a také ve v‰ech
ãasopisech v˘tvarnick˘ch se psalo v‰emi „kunsthistoriky“, kritiky a rÛzn˘mi pisálky jak
vlastnû má toto nové umûní vypadat, ale nakonec se poznalo, Ïe ti kunsthistorikové, kritici a pisálci tomu nejménû rozumûli. (…) Také do Olomouce pﬁijíÏdûli malíﬁi, kteﬁí mi pﬁipadali jako Betlémská hvûzda, která jde oznamovat Spasitele. Byli to hlavnû z Prahy tito
na‰i hlasatelé, a poslouchat je bylo skuteãn˘m utrpením. Po 20. sjezdu strany v Sovûtském
svazu byli tito na‰i hlasatelé nového umûní vût‰inou zesmû‰nûni a odsouzeni. Bylo jim vyt˘káno, Ïe vedli umûní na scestí.“ Z uvedeného je patrné, Ïe zde dochází u Bajáka
o pokus distancovat se i ve sv˘ch soukrom˘ch zápisech, slouÏících mu aÏ do 70.
let jako nástroj vnitﬁní oãisty, od tohoto „sejíti na scestí“.
V˘bûr témat, jeÏ by se dnes dala povaÏovat za ideová a tendenãní, vycházela
z Bajákova upﬁímného pﬁesvûdãení a jejich zpravidla niÏ‰í v˘tvarná kvalita byla
zpÛsobena snahou vyhovût pﬁání zadavatele. Po listopadu 1989 byla vût‰ina z nich
z ideov˘ch dÛvodÛ odstranûna, aãkoli po v˘tvarné stránce se nejednalo o podﬁadné práce. V Pﬁerovû tak zÛstala socha Rudoarmûjce, jeÏ patﬁí k Bajákov˘m
hor‰ím dílÛm, zatímco portrét Julia Fuãíka, aã ﬁemeslnû velmi kvalitní, byl
z pÛvodního místa na Palackého ulici odstranûn. Tento portrét modeloval podle kresby Maxe ·vabinského, jeÏ tím v podstatû vytvoﬁil ikonografick˘ typ mladého nad‰eného revolucionáﬁe. Stejn˘ zámûr sledoval ve své koncepci i Baják.
V prÛbûhu jeho tvorby se ãasto opakoval motiv Ïeny jako matky a nositelky
Ïivota. V tomto Baják spatﬁoval hlavní úlohu Ïeny ve spoleãnosti a neuznával Ïensk˘ pﬁínos na poli intelektuální ãinnosti. Nenacházel Ïádnou souvislost s Ïenou
jako dárkyní Ïivota a Ïenou vzdûlanou a usilující o jiné postavení ve spoleãnosti,
jak dokládá jedna z jeho úvah na toto téma: „Zatímco u muÏe mÛÏeme pozorovat hluboké rozdíly v inteligenci vytvoﬁené vzdûláním, prostﬁedím apod., u Ïeny pozorujeme, Ïe její
du‰evní schopnosti mají stále své meze a ve v‰ech spoleãensk˘ch tﬁídách zÛstává stejná.
Dáma, pradlena, dûvka, milostpaní du‰evnû tvoﬁí beztﬁídní spoleãnost.“ Zde lze také hledat vysvûtlení, proã se v jeho tvorbû témûﬁ nevyskytuje portrét emancipované
Ïeny. V˘jimku tvoﬁí pouze busta BoÏeny Nûmcové vytvoﬁená pro obec Îeravice, spisovatelky Amálie Vrbové (alias Jiﬁí Sumín), nebo Maryãky Magdonovy. Ve v‰ech tûchto pﬁípadech se jednalo o objednané práce a Baják pﬁesto, Ïe si zejména BoÏeny
Nûmcové nesmírnû váÏil a uznával její odkaz ãeskému národu, ji vytvoﬁil spí‰e
jako zÏen‰tilého mladíka neÏ jako krásnou odu‰evnûlou Ïenu. Îena se v jeho tvor6

bû objevuje hlavnû jako esteticky dokonal˘ artefakt s dÛrazem na reprodukãní
úlohou a sexuální pﬁitaÏlivost. Tyto práce také patﬁí, zﬁejmû díky jeho skuteãnû
upﬁímnému a z nitra pramenícímu pocitu, v oblasti volné plastiky k nejlep‰ím.
Podobn˘ pﬁíklad pﬁedstavují sochaﬁské portréty osob jemu skuteãnû blízk˘ch.
Vedle portrétÛ, Ïensk˘ch aktÛ a prací s motivem mateﬁství se v jeho tvorbû
nachází nûkolik pﬁíkladÛ volné plastiky s motivem zvíﬁat, zejména koní. Antomii
koní Baják studoval nejen v reálu, ale i na dílech velikánÛ dûjin umûní, a to jak
malíﬁsk˘ch, tak sochaﬁsk˘ch.
V roce 1957 byla v Pﬁerovû vypsána soutûÏ na pomník Franti‰ka Ra‰e. V této
soutûÏi se Josef Baják utkal s olomouck˘m sochaﬁem Vladimírem Navrátilem.
NavrátilÛv idealizovan˘ portrét námoﬁníka nakonec zvítûzil nad Bajákov˘m skuteãn˘m portrétem Franti‰ka Ra‰e v autentické uniformû námoﬁního dÛstojníka.
Tato zakázka stála u zrodu nepﬁátelství mezi Josefem Bajákem a Vladimírem
Navrátilem, coÏ se odrazilo v dal‰ích Bajákov˘ch vztazích smûrem k olomoucké
poboãce SâSVU. O Bajákovu bustu Franti‰ka Ra‰e nakonec projevil zájem Památník Osvobození v Praze.
Pomník Franti‰ka Ra‰e nebyl jedinou prací, na které se chtûl Baják podílet
a která se nakonec z rÛzn˘ch dÛvodÛ nerealizovala. Mimo jiné lze uvést Li‰ku
z pomníku Leo‰e Janáãka na Hukvaldech (1959), sochu Dûlníka s Niké Samothráckou pﬁed DÛm kultury Petra Bezruãe v Ostravû (1960), sochu Dûlníka s praporem pro Îerotínovo námûstí v Pﬁerovû (1961), bustu Karla star‰ího ze Îerotína
tamtéÏ (1968), Schoulenou“ pro ‰kolu v Horní Mo‰tûnici (1963) a dal‰í.
ZpÛsoby zadávání veﬁejn˘ch zakázek, znemoÏÀování soukromého prodeje
vlastních dûl a samotná existence schvalovacích komisí Bajáka zcela vyléãila z iluzí o dokonalém spoleãenském zﬁízení. Nekritizoval v‰ak socialismus, ale souãasného ãlovûka, kter˘ jej tvoﬁí. „Nechceme jako tvÛrci socialismu pracovat a zlep‰ovat
pomûry jen nûkolika jednotlivcÛm, neboÈ to v kapitalistickém státû dûlají také a my socialisté povaÏujeme za nespravedlivé, aby mohli Ïít slu‰nû lidsky jen ti jednotlivci. Pokud budou
rozdíly v hospodáﬁsk˘ch pomûrech a jedni placeni lépe a druzí mizernûji, nemÛÏeme mluvit
o odstranûní tﬁídní spoleãnosti a také ne socialismu, tím ménû komunismu.“ Ve v˘voji
soudobé socialistické spoleãnosti velice záhy spatﬁoval paraelu s jím tak opovrhovan˘m bigotním katolicismem. Manipulování s masami se mu z podstaty jeho
povahy pﬁíãilo a vÏdy upﬁednostÀoval vlastní úsudek a rozumové zhodnocení situace. S patﬁiãnou dÛsledností aÏ do konce svého Ïivota studoval díla Kanta, Nietszeho, Marxe, Englse, Darwina a dal‰ích, v nichÏ hledal odpovûdi na otázky o smyslu lidského bytí. Soustavná polemika s jedním, druh˘m a v‰emi dohromady vedla
u nûj k my‰lenkov˘m zvratÛm a soustavnému popírání sebe sama. Za tím v‰í sledoval jedin˘ cíl - nalézt uspokojivou odpovûì na otázku o smyslu vlastní existence, moÏnostech osobního, mravního a tím i umûleckého rÛstu a s tím spojeného pÛsobení prostﬁedí na jednotlivce. JestliÏe v roce 1961 tvrdil: “Kdyby ãlovûk si
mohl vytvoﬁit takov˘ Ïivot, aby mohl uplatnit a realizovat své du‰evní projevy, které slouÏí lidstvu za jeho du‰evní pozvednutí a zdokonalení, pﬁiãemÏ by ov‰em mohl dál konat své
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povolání, tak by skuteãnû se mohlo ﬁíci, Ïe Ïivot má skuteãnû jak˘si individuální smysl. Pí‰i
individuální proto, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má svÛj vlastní vytvoﬁen˘ Ïivot odli‰n˘ od druhého tak
jako odli‰ná je podoba práce od druhého. JestliÏe chce nûkdo vnutit svÛj názor druhému
s odÛvodnûním, Ïe jeho názor je nejlep‰í, lidstvu nejprospû‰nûj‰í, ihned si uvûdomíme, Ïe
máme pﬁed sebou zrÛdu pﬁírody, která jsou - li podmínky pﬁíznivé, získává postupem moc
nad sv˘m okolím, která se mÛÏe stále roz‰iﬁovati a tato zrÛda stává se pak ne‰tûstím a utrpením pro lidstvo, které ov‰em se ji pak nemÛÏe zbavit.“, v roce 1964 si poznamenal: „Já
sám jsem kdysi skuteãnû jako syn dûlníka vûﬁil, Ïe to ti rozsévaãi socialismu a kandidáti
komunismu myslí váÏnû. MÛj otec tomu také vûﬁil.“, v roce 1965 pak do‰el k závûru,
Ïe: „Lenin byl naivním snílkem a vÏdy aÏ dlouho po realizaci sv˘ch rozumov˘ch v˘plodÛ
si ujasnil, Ïe se snaÏí o realizaci nesmyslÛ.“, tak po okupaci âeskoslovenska vojsky
Var‰avské smlouvy se své víry v moÏnost spravedlivé socialistické spoleãnosti zbavil nadobro, kdyÏ prohlásil: „LeÏ a podvod je Ïivotním obsahem marxismu.“
Pocit beznadûje a totální nesvobody jej popouzel nejen ve vlastní tvÛrãí práci, ale i v bûÏném Ïivotû. Toto se je‰tû více vystupÀovalo, kdyÏ se v roce 1963, díky
svému ‰vagrovi pracujícím na anglickém velvyslanectví, dostal na mûsíãní studijní cestu do Lond˘na.
Je pozoruhodné, Ïe tyto du‰evní pochody se nijak zvlá‰È neprojevily v jeho
tvorbû. Bajákovo sochaﬁské dílo je jak ve v˘bûru námûtÛ, tak v umûlecké formû
v podstatû celistvé, bez vût‰ích zlomov˘ch momentÛ. Nikdy neopustil své umûlecké idoly. Vedle velk˘ch antick˘ch a renesanãních sochaﬁÛ, jejichÏ tvorbu povaÏoval za nepﬁekonatelnou, si nesmírnû cenil prací Augusta Rodina nebo Aristida Maiolla, z ãesk˘ch pak Josefa Václava Myslbeka, Jana ·tursy a svého
vysoko‰kolského profesora Otakara ·paniela. Na konci 60. let dokázal najít kvality i v díle jím dﬁíve opovrhovaného Otto Guttfreunda. Dá se tedy ﬁíct, Ïe ideové jádro, ze kterého ãerpal hlavní v˘chodiska pro své tvÛrãí i názorové postoje
historicky spoãívá, mimo nedostiÏn˘ ideál antického svûta, v 19. a na poãátku 20.
století. Díky pﬁesvûdãení, Ïe umûní dosáhlo svého vrcholu jiÏ pﬁed 2000 lety, necítil potﬁebu tvÛrãího experimentu, ale vÏdy sledoval pﬁedev‰ím úãel, pro kter˘
danou vûc tvoﬁil. Nic není nahodilé a v‰e je podﬁízeno, pokud nejde o potﬁebu
dostát poÏadavkÛm objednavatelov˘m, racionální úvaze. „Ve své tvorbû jsem se nejãastûji obracel na takové motivy, které mi byly blízké, sympatické a na kter˘ch jsem mohl
ﬁe‰it urãité du‰evní znaky, projevy, vlastnosti a charakteristické rysy. To ov‰em neznamená, Ïe mi bylo toto za kaÏd˘ch podmínek ve své tvorbû umoÏnûno. V kaÏdém pﬁípadû ale
jsem vÏdy pﬁistupoval ke kaÏdému dílu se v‰í zodpovûdností a svûdomitostí. Díla, která podléhala v dobû tvoﬁení mnoha porotám, a to ãasto tak odli‰n˘m od sebe, nepﬁiná‰ela vÏdy mé
uspokojení z tohoto tvoﬁení.“ Dá se ﬁíci, Ïe si tak vytváﬁel vlastní dokonal˘ imaginární prostor a práci povaÏoval za bezpeãné útoãi‰tû pﬁed okolním svûtem.
Odklon oficiální umûlecké kritiky od socialistického realismu vedl v 60. letech
k odmítání realistick˘ch tendencí ve v˘tvarné tvorbû a odsouval Bajáka mimo
zájem oficiálního umûní. Demonstrativní distanc od stalinského kultu osobnosti vedl k preferování nového „moderního“, tedy abstrahujícího umûní. Baják byl
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sochaﬁem klasick˘ch forem pﬁed rokem 1949 a zÛstal jim i po pádu vlády socialistického realismu, pﬁesto oficiálním poÏadavkÛm kladen˘m na „pokrokovou“
tvorbu nevyhovoval. Nebyl odpÛrcem abstraktních tendencí v sochaﬁství a znal
podoby soudobého svûtového sochaﬁství, pﬁesto se s tímto v˘tvarn˘m názorem
neztotoÏÀoval. „Nikdy za Ïádn˘ch okolností se nenechám ovlivÀovat v‰emi destruktivními názory ve v˘tvarném umûní a budu se ﬁídit vÏdy jedinû jednou cestou a to cestou
humanismu.“ V abstraktním projevu nenacházel smysl a pátral po úãelu, k nûmuÏ
taková práce smûﬁovala. OceÀoval pÛvodnost a originalitu díla, ale zásadnû odmítal sochaﬁe, u nichÏ se zvraty v tvorbû projevovaly vÏdy s oficiální poptávkou. JestliÏe se u Bajáka projevovaly ãásteãné odklony od jeho v˘tvarného názoru smûrem
k abstrakci byly v jeho tvorbû zpÛsobeny opût stejn˘mi vnûj‰ími tlaky, jak˘mi byl
v 50. letech diktát socialistického realismu. V dobû tvÛrãí práce na tûchto plastikách si vÏdy poznamenával, Ïe pouÏívá „abstraktní formu“, ãímÏ v podstatû dával
najevo své vnitﬁní neztotoÏnûní se se soudob˘mi proudy. Pﬁesto lze tyto práce
povaÏovat za ukázku jeho vrcholné sochaﬁské dovednosti. V tûchto pﬁípadech
více neÏ kdy jindy si musel dát záleÏet na precizním budování kompozice díla.
Nikdy se v‰ak nepokou‰el pracovat s jin˘mi neÏ klasick˘mi materiály a odsuzoval
jakékoli experimenty jako témûﬁ „znesvûcení“ sochaﬁské práce. Trnem v oku mu
byli zvlá‰tû dadaisté, jejichÏ v˘tvarn˘ názor povaÏoval za projev du‰evní zaostalosti
a ménûcennosti.
Neúnosné podmínky a protivenství, které pociÈoval ze strany olomoucké
poboãky SâSVU znechucovaly Bajákovi tvÛrãí prostﬁedí natolik, Ïe v roce 1963
nastoupil do civilního zamûstnání jako archiváﬁ Okresního archivu v Pﬁerovû.
V roce 1964 mu bylo souãasnû nabídnuto místo uãitele v˘tvarné v˘chovy na pﬁerovské Lidové ‰kole umûní. Baják obû místa pﬁijal a vykonával je souãasnû. Po
krátkém ãase s archivem ale rozvázal pracovní pomûr a vûnoval se pouze sochaﬁské tvorbû a uãitelování na „lidu‰ce“, a to aÏ do nástupu do penze v roce 1969.
Z období jeho pedagogické ãinnosti pocházejí rovnûÏ jeho grafické listy, zpravidla linoryty a suché jehly, vût‰inou se zvíﬁecími motivy. I v grafick˘ch technikách
nepopﬁel svÛj v˘tvarn˘ názor. V linorytech Ráj zeber nebo Pﬁed útokem vyuÏívá principÛ op-artu aniÏ by se v‰ak zbavoval pﬁedmûtnosti.
V celkovém pohledu na Bajákovu sochaﬁskou produkci pÛsobí jeho tvorba,
díky touze vyrovnat se klasick˘m antick˘m sochaﬁÛm, ponûkud svázan˘m dojmem.
Absence lehkosti a nadhledu v‰ak vychází pﬁímo z podstaty Bajákovy povahy. Jedinou svobodu, kterou si v práci dopﬁával, je moÏnost ﬁe‰it urãité téma za pouÏití
v˘tvarn˘ch metod sv˘ch velk˘ch sochaﬁsk˘ch vzorÛ. Baják se bránil tomu b˘t epigonem, pﬁesto je inspiraãní zdroj u ﬁady dûl zcela evidentní. Po této stránce nelze v prÛﬁezu jeho tvorby najít pﬁímou v˘vojovou linii, protoÏe Baják se k tûmto
principÛm vracel zcela vûdomû a s rozmyslem. Zejména jeho plastiky s námûtem
Ïeny nebo mateﬁství se vyznaãují ﬁadou stylÛ. Baják se bránil vlastní sochaﬁské
„man˘ﬁe“ a chtûl, aby varianty jednoho námûtu pÛsobily jako práce nûkolika
rukou. Pﬁesto vlastní rukopis neztratil. Urãit˘ zlom v jeho tvorbû nastal pﬁed polo9
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vinou 60. let a vyvrcholil Hlavou muÏe 1965. Tehdy, opût zcela promy‰lenû, zaãal
ustupovat od dﬁívûj‰ích koncepcí sochy jako monolitu a prosazoval do sochaﬁského díla je‰tû ãtvrt˘ rozmûr. Dá se ﬁíci, Ïe v˘dobytky moderního sochaﬁství se
v Bajákovû tvorbû projevují se zpoÏdûním nûkolika desetiletí. Zde se plnû do jeho
tvorby promítla nejen vlastní konzervativní povaha, ale i stejnû konzervativní prostﬁedí, ve kterém po cel˘ Ïivot Ïil.
Zatímco ve volné plastice se Baják s námûtem vyrovnával za pouÏití rÛzn˘ch
stylÛ, v medailérské práci, která pﬁedstavuje svébytnou ãást jeho tvorby, zachovával ve zpÛsobu provedení zcela klasick˘ pﬁístup.
Virtuózní techniku pﬁevzal studiem dûl Otakara ·paniela. Aãkoli je dnes
Baják cenûn zejména pro své medailérské schopnosti, k tvorbû plaket a medailí
se na Akademii dostal jen zﬁídka, jak naznaãil v jedné ze sv˘ch vzpomínek: „Zaãal
jsem jedno odpoledne modelovat nízkou plaketu asi 60 cm vysokou a 50 cm ‰irokou s námûtem BûÏec se vrhá do cíle. KdyÏ jsem asi tﬁetí nebo ãtvrt˘ den modeloval tuto plaketu, chodili se nûkteﬁí Ïáci dívat do na‰eho ateliéru jako vÏdy, a také se zastavili u mého nízkého
reliéfu. Nûkolik ÏákÛ z posledního roãníku mi radilo, abych to buì nedûlal, anebo jestli to
chci dokonãit, urãitû neukazoval ·panielovi. Bylo mi ﬁeãeno, Ïe ten kravál jsem je‰tû nesly‰el a to jeho ﬁádûní, aÏ to uvidí. To ov‰em byly ﬁeãi, kter˘m jsem nemohl rozumût. V Ïádném
pﬁípadû to ov‰em nebylo Ïádné povzbuzení. Odpovûdûl jsem jim, Ïe jsem si plnû vûdom, Ïe
tato plaketa nemÛÏe b˘t tak dokonalá jako kdyby ji modeloval ·paniel, ale kaÏd˘ Ïe musí
zaãít, a kdybych tuto plaketu umûl dokonale vymodelovat, pak bych nepotﬁeboval studovat
u ·paniela, abych se to nauãil. PonûvadÏ moji spoluÏáci, i ti nejstar‰í co zde konãili poslední rok poznali, Ïe mi to nevymluví a já to urãitû ·panielovi pﬁedloÏím, nechali mne na pokoji. Nyní jsem pﬁece jen ale zaãal uvaÏovat, a co mi bylo velmi nápadné a podezﬁelé, Ïe jsem
nikdy za celou dobu nevidûl modelovat medaili anebo plaketu. Na práci jsem si dal velmi
záleÏet a plakety jsem modeloval jiÏ v Hoﬁicích a také doma. Mûl jsem jiÏ urãité zku‰enosti
o stavbû nízkého reliéfu. Pﬁedstavoval jsem si, Ïe mi ·paniel vytkne urãité chyby a nedostatky o kter˘mch nevím, a poradí mi, jak mám dále pokraãovat. ·paniel pﬁi‰el a jak zahlédl mou plaketu, zaãal ﬁvát jako pominut˘ a zesmû‰Àoval mne i práci, a abych celou záleÏitost neprotahoval, seﬁízl jsem plaketu a vhodil do bedny. Dostal jsem ponauãení a také aÏ
do konce studií na Akademii jsem jiÏ medaili anebo plaketu nemodeloval.“ Pﬁesto je z Bajákovy tvorby patrné, Ïe byl pozorn˘m Ïákem.
Bajákovy medaile se vyznaãují precizností a mûkkostí v provádûní nízkého
reliéfu. Aãkoli jej na Akademii modelování hlav znaãnû obtûÏovalo, zvyk vymodelovat si nejprve hlavu pﬁed pﬁevádûním portrétu do podoby plakety nebo medaile zÛstal Bajákovi, po ·panielovû vzoru, po celou dobu jeho umûlecké dráhy.
VÏdy se snaÏil, aby i medaile mûla tﬁetí rozmûr a nestala se pouze ryt˘m dvojrozmûrn˘m obrazem. Podle ·panielova pﬁíkladu ﬁíkal tûmto medailím „placky.“
Zvlá‰tû na sklonku Ïivota odsuzoval soudobou medailérskou produkci pro její
placatost a malou schopnost práce v nízkém reliéfu.
První medailí, kterou Baják dûlal na zakázku byla medaile k pﬁíleÏitosti 20.
v˘roãí popravy Slavomíra Kratochvila v roce 1934. Baják vytvoﬁil návrh na obou10

strannou medaili, kde avers mûl tvoﬁit KratochvilÛv portrét a revers Smrt Ikara.
Tato medaile se v‰ak z finanãních dÛvodÛ nerealizovala. Lépe jiÏ dopadla medaile pro pﬁerovsk˘ Klub pﬁátel umûní. V roce 1945 pro tento spolek Baják vytvoﬁil
medaili s názvem Vítûzství. Medaile pﬁedstavující Vlast vkládající meã do pochvy
a v druhé ruce drÏící vavﬁínovou ratolest byla raÏena v poãtu 150 kusu bronzov˘ch, 20 stﬁíbrn˘ch a jedné zlaté.
Pro Pﬁerov vytvoﬁil v roce 1959 medaili Star˘ Pﬁerov a Soudob˘ Pﬁerov z roku
1965. Na aversu je pﬁipomenuto 20. v˘roãí pﬁerovského povstání, kterého si jako
historického momentu Baják nesmírnû cenil a na tuto medaili i prosadil. Revers
nese vyobrazení soudobého Pﬁerova, jehoÏ novou a starou ãást oddûluje postava
slévaãe uprostﬁed. Zde jsou zvlá‰tû preciznû provedeny charakteristické dominanty mûsta, jejichÏ poskládáním se Bajákovi podaﬁilo dosáhnout znaãné prostorovosti. Mezi Bajákovy nejlep‰í medaile bezesporu patﬁí bronzová medaile Frederica Chopina z roku 1949, medaile Jana Amose Komenského z roku 1951 s motivem
nejstar‰ího vyobrazení mûsta od Jana Willenbergera, medaile Danta Alighieriho
z roku 1965 a dal‰í.
Bajákovy plakety a medaile se nacházejí ve sbírkách galerií po celé Evropû.
Svou medailérskou tvorbou se stal dÛstojn˘m pokraãovatelem ·panielovy medailérské úrovnû.
Mimo svou v˘tvarnou ãinnost Josef Baják spolupracoval i na rozvoji kultury
v Pﬁerovû, a to zejména s Klubem pﬁátel umûní. Nûkolikrát vystoupil se sv˘mi pﬁíspûvky o v˘tvarném umûní. Pﬁedná‰ky byly doprovázeny diapozitivy, které mu zhotovoval jeho pﬁítel Matûj Teichmann. V posledních patnácti letech Ïivota pracoval na teoretickém díle s názvem „Promûna aneb o poãátku a v˘voji ãlovûka“, ve
kterém se opíral o v˘sledky svého studia dûl v˘znamn˘ch filosofÛ a pﬁírodovûdcÛ. Rukopis v‰ak pravdûpodobnû nedokonãil.
V roce 1963 se snaÏil zachránit sochaﬁské práce svého prvního uãitele Franti‰ka Mádleho, a to z b˘valého kamenosochaﬁského závodu Urban - Polá‰ek. UvaÏoval také o uspoﬁádání Mádleho v˘stavy v pﬁerovském muzeu. Tuto my‰lenku se
mu v‰ak nepodaﬁilo pro malou podporu vedení muzea a nezájem Klubu pﬁátel
umûní i pﬁerovské kulturní veﬁejnosti uskuteãnit. Mádleho sochaﬁské náãiní v‰ak
pouÏíval aÏ do konce své sochaﬁské ãinnosti.
V roce 1965 ve Vlastivûdném ústavu v Pﬁerovû probûhla souborná v˘stava Bajákov˘ch prací. Prezentoval se zde volnou plastikou z posledních desíti let. V˘stavu Baják chápal jako ukonãení své sochaﬁské prezentace na veﬁejnosti. Nicménû
v roce 1978, dva roky pﬁed Bajákovou smrtí, se uskuteãnila je‰tû jedna jeho v˘stava - poslední, která retrospektivnû pﬁedstavila jeho tvorbu.
V roce 1971 se museli manÏelé Bajákovi z dÛvodu nové bytové zástavby vystûhovat z domu, v nûmÏ Josef Baják Ïil od roku 1915. Toto stûhování znamenalo
ztrátu ateliéru, a tím i moÏnost dále pracovat. Aãkoli byl Bajákovi pﬁidûlen ateliér nov˘, naprosto nevyhovoval pro potﬁeby sochaﬁské práce. Z tohoto dÛvodu
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Baják mnohá díla provedená v sádﬁe zniãil a vût‰í ãást svého sochaﬁského vybavení prodal kolegÛm sochaﬁÛm z Olomouce. I kdyÏ se je‰tû vûnoval drobnûj‰ím
pracím, stûhování v podstatû znamenalo konec jeho umûlecké kariéry.
SEZNAM PRACÍ JOSEFA BAJÁKA
1933
Hlava matky - MKP (sádra)
Sedící Ïena (Ïivotní velikost, vytvoﬁeno na Akademii)
Tﬁináctiletá (Ïivotní velikost)
Vlastní portrét - MKP (sádra)
Portrét sestry Lídy
Akt Ïeny (sádra)
Akt Ïeny (sádra)
1934
Hﬁíbátko (bronz)
1935
PíseÀ, Du‰e, Modlitba - tﬁi návrhy náhrobních reliéfÛ, v˘‰ka 70 cm, zniãeny
âesající se dívka - MKP (sádra)
BûÏec na startu - prodáno na v˘stavû v Námû‰ti na Hané v roce 1940 (sádra)
Portrét sestry Anny - MKP (sádra)
Urna dcery Matûje Teichmana
Matûj Teichman (pálená hlína)
Portrét A. Pleuse (sádra)
Pamûtní deska J. âapky Drahlovského - Jateãní ul. Pﬁerov, odstranûno, dnes
MKP (Ïula, bronz)
1936
Portrét B. Smetany - MKP (sádra)
Portrét Z. Lanãíka (pálená hlína)
Portrét J. ·. (pálená hlína)
Portrét F. Ch˘lka (mramor)
Oltáﬁní dvíﬁka pro monstranci (zlacen˘ bronz)
Reliéf Rozhlas (sádra)
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1937
Odznak pro oslavy brancÛ (kov)
Putovní cena pro brance (bronzov˘ ‰tít)
Reliéf Jan Gayer (pálená hlína)
Plaketa Plavení koní
Léda s labutí (mramor)
Léda s labutí - MKP (sádrov˘ návrh)
Torso dívky - pro Klub pﬁátel umûní Pﬁerov
Beethoven - modelováno v PaﬁíÏi, soukr. maj.
Dívãí hlava - modelováno v PaﬁíÏi, soukr. maj.
Portrét paní Jurãíkové (mramor)
1938
Hornická tragédie - MKP (sádra)
Charlotta Masaryková (pálená hlína)
Odpoãinek dûlníka
Louãení s mrtv˘m - MKP (sádra)
Busta Karla st. ze Îerotína (bronz, sádra)
1939
Michelangelo
Portrét sestry Anny - MKP (sádra)
Ranûn˘ kÛÀ
Válející se hﬁíbátko
Portrét F. Slamûníka - MKP (sádra)
Hrnãíﬁi
Knockout
Tﬁi Grácie
Ryjící dûlník
Eva
Studie k âechii
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1940
Vytahující si trn - ztraceno na v˘stavû
Portrét Fr. Ch˘lka - zniãeno nacisty 1942 (sádra a mramor)
Portrét Jarky (pálená hlína)
Portrét Josefa Krumpholce - MKP (pálená hlína)
Reliéf mateﬁství (sádra)
Portrét J. B. (pálená hlína)
Ranûn˘ kÛÀ (pálená hlína)
Portrét Dr. Laciny (pálená hlína)
Portrét malíﬁe A. Kubáta (pálená hlína)
Portrét Karla Zejdy (pálená hlína)
Po koupeli (mramor)
Po koupeli - MKP (sádra)
1941
Reliéf Panny Marie - zniãeno vandaly v roce 1950 (pískovec)
Reliéf Panny Marie - studie - MKP (sádra )
Portrét dr. Laciny (pálená hlína)
Portrét paní Lacinové
LeÏící dívka - soukr. maj.
Dívãí akt
Portrét L. Hudeãka - MKP (pálená hlína)
Amor s lukem (kámen)
Znak mûsta Pﬁerova pro Mûstsk˘ dÛm Pﬁerov (pálená hlína)
Model náhrobku pro K. Zejdu - zcizeno autorovi
Okﬁídlené Vítûzství - putovní cena SK Pﬁerov
Reliéf Prométheus - (pálená hlína)
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1942
Reliéf ParidÛv soud - zniãeno
Portrét archeologa Teliãky - MKP (pálená hlína)
KÛÀ (sádra)
Dûlník - náhrobek (kámen)
Portrét p. Kociánové (hﬁbitov v âeské Skalici)
Mlad˘ faun - soukrom˘ majetek (kámen)
Torzo muÏe
Portrét sochaﬁe Auguste Rodina
1943
Postava sv. Antonína - Veselíãko, v roce 1960 zniãeno (kámen)
Básník Mallarme - zniãeno (sádra)
Sv. Franti‰ek s orlem
Portrét O. H. (pálená hlína)
Portrét Huberta Sekery (pálená hlína)
Portrét Josefa Beni (pálená hlína)
1944
Dante Alighieri (bronz)
Dante Alighieri (sádra)
Poezie - dar SVUM v Hodonínû, vûnováno do Sovûtského Svazu (sádra)
Portrét L. Van Beethovena - Muzeum umûní Olomouc (sádra)
Sv. Franti‰ek v kápi - MKP (sádra)
Portrét Sylvy Komínkové (sádra)
Portrét Pavlíny ·ilhavé (sádra)
Reliéf Spící Venu‰e (sádra)
1945
KníÏe Václav (kostel sv. Jiﬁí v Pﬁerovû)
KníÏe Václav - MKP (sádrov˘ model)
Medaile Vítûzství, KPU Pﬁerov - MKP (bronz)
Klesající republika - Rokytnice u Pﬁerova (bronz)
Pﬁíchod Rudé armády - Rokytnice u Pﬁerova (bronz)
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1946
Hlava dívky - MKP (sádra)
SraÏená Republika - areál Meopty Pﬁerov (kámen)
Odpoãívající kováﬁ - pro náhrobek v Dolní Louãce (kámen)
Hlava sochaﬁe Rodina
Reliéfní portrét I. a L. S. (bronz)
Reliéfní portrét T. a M. (bronz)
Horníci - MKP (sádra)
Pamûtní deska prof. J. Petﬁivaldského (bronz)
Portrét Richarda Uherka (sádra)
Postava Leonarda da Vinci (sádra)
Portrét Paula Verlaina (sádra)
Památník umuãen˘m 1939 - 45 elektrárny v Pﬁerovû
Portrét Hynka Kokojana - MKP (sádra)
Portrét Hynka Kokojana - KAZETO Pﬁerov (bronz)
Portrét Otokara Bﬁeziny - Ministerstvo kultury âR (bronz)
Portrét Otokara Bﬁeziny - MKP (sádra)
Paul Verlain (sádra)
Medaile Vladimír Mazal (bronz)
Medaile Vladimír Mazal - MKP (sádra)
1947
Pamûtní deska dr. Václava Skaláka - Skalákova ul., Pﬁerov (bronz)
Portrét matky - soukr. maj. (vosk)
Sedící pelikán - MKP (pálená hlína)
Savonarola - MKP (sádra)
Maryãka Magdonova - MKP (sádra)
Portrét dr. Pokludy (sádra)
Básník E. A. Poe - MKP (sádra)
Portrét Franti‰ka Ludvy (sádra)
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1948
Busta Pﬁemysla Otakara II. - MKP (sádra)
Busta Vratislava z Pern‰tejna - MKP (sádra)
Busta Viléma z Pern‰tejna - MKP (sádra)
Busta Jana Amose Komenského - MKP (sádra)
Busta Jana Blahoslava - MKP (sádra)
Sv. Václav - nové schodi‰tû u hﬁbitova v Dlouhé Louãce (pískovec)
Sv. Ludmila - nové schodi‰tû u hﬁbitova v Dlouhé Louãce (pískovec)
Portrét Sergeje Jesenina - MKP (sádra)
Portrét K. J. Ma‰ky - MKP (sádra)
Kaunicovy koleje (sádra)
1949
Pamûtní deska obûtem fa‰ismu - interiér gymnázia Pﬁerov
Republika (bronz)
Pomník T. G. Masaryka - MKP (sádra)
T. G. Masaryk - pro Odry, zniãeno (pískovec)
T. G. Masaryk - torzo - MKP (sádra)
Portrét Augustina Mervarta - MKP (sádra)
Portrét Julia Fuãíka (sádra)
Poprsí Julia Fuãíka - Palackého ulice v Pﬁerovû, odstranûno (kámen)
Medaile Frederic Chopin - MKP (bronz)
1950
Pion˘rka (sádra)
Portrét otce - MKP (sádra)
Portrét O. S. (sádra)
Portrét Bedﬁicha Smetany - MKP (sádra)
Portrét Bohumíra ·merala - MKP (sádra)
Dívãí hlava s copy - Olina - MKP (sádra)
Portrét Josefa Zamazala (sádra)
Portrét Václava Trojana (sádra)
Sváﬁeã - MK Pﬁerov (návrh, sádra)
Pamûtní deska Josefa Krumpholce - ul. Za ml˘nem, Pﬁerov (bronz)
Busta Vladislava Vanãury (sádra)
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1951
Sváﬁeã - MKP (sádra)
Sváﬁeã - 1 m, návrh pro SâSVU (sádra)
Portrét Jana Kubelíka (sádra)
Portrét Jana Husa (sádra)
Portrét Camille Corota
Portrét Hilaria Václavka (mramor, Muzeum umûní Olomouc)
Portrét Hilaria Václavka - MKP (sádra)
Plaketa K. H. Mácha (pálena hlína, prÛmûr 22 cm)
Medaile J. A. Komensk˘ (bronz)
Pomník Julia Fuãíka (Bronz, Palackého ulice, Pﬁerov)
Reliéf Josef Krátk˘ - hﬁbitov Pﬁerov - Pﬁedmostí (bronz)
1952
âtyﬁi hlavy úderníkÛ a údernice hranické cementárny
Portrét Giuseppe Verdiho v cylindru - drobná plastika (sádra)
Jaroslav Ha‰ek Vojenské muzeum v Praze (sádra)
Jaroslav Ha‰ek - MKP (sádra)
Portrét Nicoly Paganiniho (sádra)
Busta Josefa Slavíka (bronz)
Busta Josefa Slavíka - MKP (sádra)
Portrét Jiﬁího Sumína - alias Amálie Vrbové studie - MKP (sádra)
Portrét Jiﬁího Sumína - alias Amálie Vrbové - MKP (sádra)
Portrét Jiﬁího Sumína - alias Amálie Vrbové - park Michalov v Pﬁerovû (bronz)
Busta Vincenta van Gogha - MKP (pálená hlína)
Reliéf Julius Fuãík - Hospodáﬁská ‰kola Pﬁerov, odstranûno (bronz)
Goya - drobná plastika (sádra)
Plaketa Ecce Homo
1953
Portrét Williama Shakespeara - MKP
Plaketa Sedící Ïena
Portrét malíﬁe Tiziana (sádra)
Torzo dívky (sádra)
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1954
Pomník Klementa Gottwalda (sádra)
Portrét Jana ·oupala (sádra)
LeÏící koníãek - MKP (sádra)
Medaile KÛÀ - MKP (sádra)
Portrét J. K. (sádra)
1955
Agronomka - MKP (sádra)
Medaile Osvobození ·umperska (bronz)
Medaile BoÏena Nûmcová
Reliéf Zedník a tesaﬁ - pro Moravostav Pﬁerov (kámen)
Reliéf Zedník a tesaﬁ - MKP (sádra)
Reliéf Práce a vûda - V˘zkumn˘ ústav Meopta Pﬁerov (kámen)
Rudoarmûjec - Îelátovská ul. Pﬁerov (bronz)
Rudoarmûjec - MKP (sádra)
Znak Pﬁerova - gymnázium Pﬁerov (kámen)
Reliéf Îena s dítûtem - MKP (sádra)
1956
Reliéf Pegas - návrh na náhrobek malíﬁe Jana Smítala (sádra)
Vala‰ská rodina - návrh na pomník - MKP (sádra)
Bohunka - dívãí portrét (sádra)
Portrét paní M. B. (sádra)
Portrét V. H. (sádra)
Îena s paletou, studie k náhrobku J. Smítala - MKP (sádra)
Pocta Smítalovi - náhrobek pro olomouck˘ hﬁbitov (kámen)
Busta Alberta Einsteina - MKP (sádra)
Reliéf Pion˘ﬁi - ZD· Îelátovská ul. Pﬁerov
Plaketa Tûlov˘chovné slavnosti - MKP (sádra)
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1957
Mateﬁství - MKP (sádra)
Plaketa Strojírny Pﬁerov (bronz)
Pamûtní deska Franti‰ka Slamûníka - Palackého ul. Pﬁerov (bronz)
Busta BoÏeny Nûmcové - MKP (sádra)
Busta Franti‰ka Ra‰e - Památník osvobození Praha (sádra)
Busta Franti‰ka Ra‰e - MKP (sádra)
Busta Franti‰ka Ra‰e - varianta - MKP (sádra)
Busta Franti‰ka Ra‰e - varianta - MKP (sádra)
Busta Franti‰ka Ra‰e - varianta - MKP (sádra)
10 domovních znamení - domy Optikotechny Pﬁerov
Opírající se dívka - MKP (sádra)
1958
Mateﬁství - Muzeum umûní Olomouc (sádra)
J. A. Komensk˘ - Mohelnice (kámen)
J. A. Komensk˘ - BohuÀovice (kámen)
J. A. Komensk˘ (sádra)
Portrét Imanuela Kanta (sádra)
Portrét Bouhou‰e (sádra)
Portrét L. T. (sádra)
Klement Gottwald - ·umperk, odstranûno (bronz)
Josef Mánes - MKP (sádra)
Reliéf Star˘ Pﬁerov (sádra)
Lenka - abstraktní plastika - MKP (sádra)
Vzpomínka na kubismus - MKP (sádra)
Torzo - MKP (sádra)
Lotova Ïena - MKP (sádra)
Vûãn˘ idol - MKP (sádra)
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1959
Oboustranná medaile Jan Amos Komensk˘ - MKP (bronz)
Plaketa Star˘ Pﬁerov - Na Marku Pﬁerov (bronz)
Rozlouãení krasojezdkynû - MKP (sádra)
Hlava Spartaka - MKP (bronz)
Pﬁedmostská Venu‰e - MKP (sádra)
Schoulená dívka - návrh pro ZD· v Horní Mo‰tûnici - MKP (sádra)
Portrét J. R. (sádra)
Plaketa Charles Darwin (sádra)
Adam a Eva - MKP (sádra)
Paul Cezanne (sádra)
Jan ÎiÏka - drobná plastika - MKP (sádra)
Portrét Jana ÎiÏky - MKP (sádra)
Portrét paní Crhonkové (sádra)
Portrét Emille Bourdelle (sádra)
Hlava dûvãátka v ‰átku - MKP (sádra)
Spící Múza - MKP (sádra)
1960
Dûlník s Niké Samothráckou - návrh pro DKPB v Ostravû - MKP (sádra)
MuÏ v tóze - MKP (sádra)
Jezdkynû na koni (sádra)
Tygr (sádra)
Îelva - návrh pro Jesle u Meopty Pﬁerov (sádra)
Lev - MKP (sádra)
Stojící lev - MKP (sádra)
Umírající lev - MKP (sádra)
Medvídek - návrh pro Jesle u Meopty Pﬁerov - MKP (sádra)
LabuÈ- návrh pro Jesle u Meopty Pﬁerov (sádra)
Plaketa Alois Jirásek (sádra)
Portrét BoÏeny Nûmcové - Îeravice (kámen)
Portrét BoÏeny Nûmcové - MKP (sádra)
Portrét dr. B. C. (sádra)
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1961
Sedící akt s knihou - MKP (sádra)
Akrobatka - MKP (sádra)
Hlava úderníka - MKP (sádra)
Reliéfní luneta pro pﬁerovskou obﬁadní síÀ - odstranûno (sádra)
Dûlník s praporem - návrh pro Îerotínovo námûstí v Pﬁerovû - MKP (sádra)
Pamûtní deska Klementa Gottwalda - pro budovu Komuny Pﬁerov, odstranûno (Ïula, bronz)
Medaile Franti‰ek Ondﬁíãek (sádra)
Stojící kÛÀ hryzající si zadní nohu - MKP (sádra)
Návrh Reliéfu s hudebním motivem pro pﬁerovskou kavárnu (sádra)
Reliéfy pro pﬁerovské Jesle - návrhy (sádra)
Reliéf Ludwig van Beethoven (sádra)
Spící Siréna (sádra)
Portrét Ale‰e Balcárka - MKP (sádra)
Náhrobek Matûje Bajáka ve Vizovicích
1962
Souso‰í s glóbem - MKP (sádra)
Schoulená - studie pro sochu pﬁed ZD· v Horní Mo‰tûnici - MKP (sádra)
Odznak Budovatel Pﬁerova - pro MNV Pﬁerov (kov)
Tetovaná Ïena - soukr. maj. (sádra)
LabuÈ - MKP (sádra)
Hráã na cello - MKP (sádra)
Zemû - MKP (sádra)
Portrét Paula Gauginna - MKP (sádra)
Portrét Floriana Zapletala - MKP (sádra)
Hﬁíbátko - MKP (sádra)
První krÛãky - MKP (sádra)
Vala‰ská rodina, návrh na pomník - MKP (sádra)
Reliéf Podávání pokrmu - návrh na domovní znamení na sídli‰ti u Meopty Pﬁerov - MKP (sádra)
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1963
LabuÈ a medvídek pro Jesle u Meopty Pﬁerov (realizace)
Portrét Dr. Jindﬁicha ·ámala (sádra)
NámoﬁníkÛv sen - MKP (sádra)
LeÏící Ïena - MKP (sádra)
Holub - MKP (sádra)
Holub - skica - MKP (sádra)
Medaile Soudob˘ Pﬁerov - MKP (bronz)
1964
Schoulen˘ spící psíãek - MKP (sádra)
Jaro - dívãí akt - pro Módní závody Praha (sádra)
Reliéf In memoriam Matûj Teichman (sádra)
Portrét MUDr. Karla Voby (sádra)
Okupace 1939 - 1945 - MKP (sádra)
Dûvãátko s kytarou - MKP (sádra)
Zasnûná hlava - MKP (sádra)
·elma poÏírající ptáka - MKP (sádra)
Dûlník - MKP (sádra)
Zoufalství - MKP (sádra)
1965
Oboustranná medaile 20 let pﬁerovského povstání - MKP (bronz)
Portrét BoÏeny Bajákové - MKP (sádra)
Stojící dívka s drapérií - MKP (sádra)
Hlava muÏe 1965 - MKP (sádra)
Hlava muÏe 1965- MKP (bronz)
Hlava Ïeny - MKP (sádra)
Nov˘ Ïivot - MKP (sádra)
Medaile Pegas - MKP (sádra)
Mateﬁství - MKP (sádra)
Dûlník utahující ‰roub - MKP (sádra)
Maryãka Magdonova - MKP (sádra)
Dívãí poprsí - MKP (sádra)
Reliéf IkarÛv pád - MKP (sádra)
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1966
Sova (sádra)
VÛnû - Ïensk˘ akt (sádra)
Vlast klade vlajku na rakev svého syna - pro pﬁerovské krematorium, odstranûno (sádra)
Ráj zeber (linoryt)
Petrarca (suchá jehla)
1967
Portrét spisovatele F. J. Karase (sádra)
Hlava Medusy (sádra)
Dob˘vání kosmu (sádra)
Studie k portrétu Magdy (sádra)
Busta Jakuba ·kody (sádra)
Znak mûsta Pﬁerova - pro pﬁerovskou svatební síÀ (sádra)
Reliéf Îal - pro krematorium v Pot‰tátû (sádra)
Medaile Leo‰ Janáãek - raÏeno pro láznû Luhaãovice - MKP (bronz)
Pﬁed útokem (linoryt)
1968
Brána smrti v Terezínû (sádra)
Pﬁíchod jara (sádra)
Reliéf Energetika - pro rekreaãní stﬁedisko Viaslaje (sádra)
Portrét Borise Pasternaka - MKP (sádra)
1969
Portrét Augustina Mervarta - park Michalov v Pﬁerovû (bronz)
Karel star‰í ze Îerotína - MKP (sádra)
Karel star‰í ze Îerotína - MKP (bronz)
Venu‰e s náhrdelníkem - pro Módní závody Praha (sádra)
Dívãí akt - MKP (sádra)
Medaile Jiﬁí Mahen - MKP (sádra)
Medaile Léna (sádra)
Reliéf Bakchantka (sádra)
Shledání - souso‰í - MKP (sádra)
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Mateﬁství - MKP (sádra)
Portrét F. Chopina - MKP (sádra)
Opilá Ïena - MK Pﬁerov (sádra)
Medaile Za zásluhy - MKP (bronz)
Sv. Franti‰ek z Assisi - MKP (sádra)
Koníãek (suchá jehla)
1970
Hlava se sluncem - MKP (sádra)
Reliéf Slavomír Kratochvil (bronz, 100 x 60 cm, Budova Sokola Pﬁerov)
Reliéf Operace - MKP (sádra)
Umírající Pegas (sádra)
Îena leÏící na skále - MKP (sádra)
Medaile Karel star‰í ze Îerotína - MKP (bronz)
Oboustranná raÏená medaile Slavomír Kratochvil (bronz)
Poesie - MKP (sádra)
Hlava dívky - MKP (sádra)
Plaketa âAJF - MKP (sádra)
Busta A. Mervarta - park Michalov v Pﬁerovû (bronz)
Obouvající se - MKP (bronz)
1971
Reliéf Stávka - Pﬁerovské Strojírny (bronz)
Reliéf Julius Volek Choráz - MKP (sádra)
Medaile Dante - MKP (sádra)
Plaketa Marcel Krasick˘ - MKP (sádra)
Plaketa Jiﬁí Mahen - MKP (sádra)
Pamûtní deska Jiﬁího Mahena a Marcela Krasického - Horní námûstí v Pﬁerovû (Ïula, bronz)
Reliéf Maryãka Magdonova - MKP (sádra)
Sokrates - MKP (sádra)
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1972
Hlava ãeské madony - MKP (sádra)
Madona (sádra)
Medaile Anatole France - MKP (sádra)
Medaile Romain Rolland - MKP (sádra)
Plaketa Lidová milice - MKP (sádra)
Portrét Vincenta van Gogha - MKP (sádra)
1973
Medaile Max ·vabinsk˘ (sádra)
Medaile KuÏelkáﬁi - MKP (kov)
Medaile Domy módního odívání Praha (kov)
Medaile Domy módního odívání Praha - MKP (sádra)
Zvûstování - MKP (sádra)
Torso dívky - MKP (sádra)
Portrét Immanuela Kanta - MKP (sádra)
Portrét Eugena Delacroixe (sádra)
Vejce - mateﬁství - MKP (sádra)
Plaketa âAJF - MKP (sádra)
Sedící dívka na skále - MKP (sádra)
1974
Plaketa Vzorn˘ pracovník podniku DMO - MKP (sádra)
1975
Reliéf Plukovník N. V. Îdanova - MKP (sádra)
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MUZEA KOMENSKÉHO V P¤EROVù
40. - 50. léta (?)
Hlava kojence (pálená hlína)
Republika (sádra)
Poprsí mladé dívky (sádra)
Plaketa âST (sádra)
Koncentraãní tábor (sádra)
Max ·vabinsk˘ (sádra)
Sportovkynû (sádra)
Souso‰í - studie k pomníku (?) (sádra)
Busta Marie Pﬁíleské (sádra)
Portrét Josefa Rand˘ska (sádra)
Hlava chlapce (sádra)
Hlava dívky (sádra)
LeÏící pes (sádra)
Portrét Charlese Darwina (sádra)
Hlava Ïeny (sádra)
50. - 60. léta (?)
Plaketa Optiãka
Plaketa Tûlesná v˘chova (sádra)
Svantovít (sádra)
Sergej Jesenin (sádra)
Kolombína s mandolínou (sádra)
Stojící dívãí akt (sádra)
Akt - torzo (bronz)
Velk˘ akt (sádra)
Matka s dûtmi (sádra)
Hlava muÏe (pálená hlína)
Hlava dívky (sádra)
Medvûd poÏírající rybu (sádra)
Kráva (sádra)
Mladá Amálie Vrbová (sádra)
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MuÏ se lví hlavou (sádra)
Herodes (sádra)
Áres (sádra)
Dívãí akt (sádra)
60. - 70. léta (?)
Dívãí poprsí (sádra)
Hlava dívky (sádra)
Hlava Ïeny (sádra)
Hlava dívky (sádra)
William Shakespeare (sádra)
MuÏ s plnovousem (sádra)
Sedící (bronz)
LeÏící akt (bronz)
Obouvající se (bronz)
Stojící (bronz)
Stojící akt (bronz)
Zármutek (bronz)
Schoulená bronz)
Zamy‰lená (bronz)
Stojící akt s drapérií (bronz)
Sedící akt (bronz)
Seznam prací byl vytvoﬁen komparací Bajákov˘ch osobních poznámek z fondu SOkA v Pﬁerovû, dostupné literatury a evidenãních karet fondu V˘tvarné umûní, zaﬁazeného pod Oddûlení regionální historie Muzea Komenského v Pﬁerovû.
V˘ãet prací a jejich ãasové zaﬁazení v Ïádném pﬁípadû není koneãn˘ (pozn. autorky).
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P¤EHLED V¯STAV JOSEFA BAJÁKA
1934 - V˘roãní v˘stava Akademie v Clam - Gallasovû paláci v Praze
1935 - Souborná v˘stava Vala‰ské Meziﬁíãí
1936 a 1940 - Souborná v˘stava Námû‰È na Hané
1950 - V˘tvarná úroda Praha
1952 - V˘stava dûl ze stavby socialismu Olomouckého kraje - Olomouc
1952 - Mezinárodní v˘stava PaﬁíÏ
1953 - V˘stava pﬁerovsk˘ch v˘tvarníkÛ Pﬁerov
1954 - V˘stava moravsk˘ch krajsk˘ch stﬁedisek SâSVU Ostrava
1957 - Souborná v˘stava - Krajská galerie Olomouc
1957 - Souborná v˘stava - Muzeum Prostûjov
1958 - V˘stava ãeská soudobá medaile a plaketa Praha
1960 - 15 let v˘tvarného umûní Olomouc
1965 - Souborná v˘stava - Muzeum Komenského Pﬁerov
1970 - V˘stava pﬁerovsk˘ch v˘tvarníkÛ - PasáÏ Pﬁerov
1976 - âeská drobná plastika, medaile a kresby - Schwerin a Bad Elster
1977 - V˘stava medailí - Wroclaw
1978 - V˘stava medailí - KromûﬁíÏ
1978 - Pﬁehlídka souãasného ãsl. v˘tvarného umûní k 30. v˘roãí Vítûzného února „Umûní vítûzného lidu“ - Praha
1978 - V˘stava medailí - Brno
1978 - Souborná v˘stava - Galerie dílo Pﬁerov
1991 - Josef Baják „Medaile a plakety“- Muzeum Komenského Pﬁerov
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SEZNAM POUÎIT¯CH ZKRATEK
âAJF - âeskoslovensk˘ amatérsk˘ jazzov˘ festival
âST - âeskoslovenská televize
DKPB - DÛm kultury Petra Bezruãe
DMO - Domy módního odívání
kat. k v˘st. - katalog k v˘stavû
KPU - Klub pﬁátel umûní
KSâ - Komunistická strana âeskoslovenska
MKP - fond Muzea Komenského v Pﬁerovû
prÛm. - prÛmûr
rkp. - rukopis
s. - strana
SâSVU - Svaz ãeskoslovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ
SOkA - Státní okresní archiv
soukr. maj. - soukrom˘ majetek
SVUM - Spolek v˘tvarn˘ch umûlcÛ moravsk˘ch
v. - v˘‰ka
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