
František Bidlo vystoupil v druhé polovině dvacá-
tých let jako jeden z nejvýraznějších autorů politic-
kých kreseb a v první polovině třicátých let byl mno-
hými kritiky nazýván prvním a nejvýznamnějším 
politickým karikaturistou své doby. Dokázal sklou-
bit originalitu a vysokou úroveň výtvarného výrazu 
se sílou sdělení, působivostí obsahu a pronikavým 
nahlédnutím hrozeb zostřující se mezinárodní situa-
ce i bezobsažnosti politických proklamací. 
 Přetrvávající stigma karikatury jako utilitár-
ního žánru, vnímaného v opozici k volnému umění, 
je v případě Františka Bidla dnes ještě umocněno 
stigmatem autora, jenž dal svůj talent do služeb ko-
munistické ideologie, byť v období první republiky. 
Snad právě proto se i více než čtvrt století po konci 
komunistického režimu z Bidlovy rozsáhlé tvorby 
uchovaly v  obecném povědomí převážně karikatu-
ry spisovatelů, které dokládají jeho úzké provázání 
s meziválečnou literární scénou, avšak netvoří těžiš-
tě jeho díla.

 Byla to především politická karikatura, kterou 
Bidlo dokázal povýšit nad ilustrace kritických ko-
mentářů – jeho politické, sociálně kritické a proti-
válečné kresby zakládají svoji působivost na výtvar-
ném vyjádření, nikoliv slovním doprovodu. 
 Bidlova pozice radikálně levicového kreslíře 
se odrazila v jeho nekompromisním postoji k celé 
politické reprezentaci československé první repub-
liky včetně jejích nejvyšších představitelů. Některé 
výpady proti soudobým politikům poznamenalo ply-
nutí času, jiné si udržely svěžest i s odstupem mnoha 
desetiletí. Řada politických témat svědčí o nadčaso-
vosti či nové aktuálnosti vrstvy Bidlovy tvorby věno-
vané sociálním nerovnostem, policejním represím 
a dohledu či vizím blížící se války.
 František Bidlo neprošel formálním výtvarným 
školením. Podle svého přítele Františka Halase byl 
tak „uchráněn nudy a zhoubnosti malířských akade-
mií a uchoval si nezkaženou čistotu svého pohledu“. 
Ve své karikaturní tvorbě navazoval zprvu na auto-

ry mnichovského satirického časopisu Simplicissi- 
mus – zejména na Thomase Theodora Heineho a Olafa 
Gulbranssona, roku 1932 dospěl k osobitému výrazu 
redukovanému na ornamentální linii, na jakési ideo-
gramy karikované reality, ke stylu, který Adolf Hoff-
meister nazval „bravurní křivkohrou“ a „kouzelnou 
hrou kliček a linií“. 
 Bidlo přispěl zásadním způsobem k tomu, že se 
karikatura stala ve dvacátých a třicátých letech nejen 
aktuálním a účinným prostředkem politického boje, 
ale že byla přijata jako relevantní žánr výtvarného 
umění. Bidlo, který ve svých kresbách často velmi 
doslovně předpovídal důsledky politických změn tři-
cátých let, se sám stal pouhý den po německé kapi-
tulaci v květnu 1945 jednou z obětí nacismu.
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„F. Bidla neodvážil bych se nazvati 
karikaturistou. Jeho poslání je jiné. (…) 
F. Bidlo není jen kreslířem-vtipálkem, 
jeho pohled je moudrý a je opřený 
o jakýsi jen jemu vrozený sarkasmus, 
a proto jeho dílo zasahuje činně 
do dnešního dění. A tato morální 
závažnost, která je jeho podstatou, 
staví ho vysoko nad průměr.“
(Jindřich Štyrský, 1933)

(Jaroslav Seifert, úvodní slovo k výstavě 
v Krásné jizbě Družstevní práce, 1936)

4. 9. – 4. 10. 2015
Malá výstavní síň 
Památník národního 
písemnictví

„Satirik, myslím, to je snad
ze všech ta nejtěžší cesta, 
ten člověk chtěl by milovat, 
a zatím jen mstí se a trestá.

Ta čára, to je ostrý svist 
a na bičišti praská, 
vede ji napůl nenávist 
a napůl upřímná láska.“
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1/ 
Múza ve válce
30. léta 20. století
tuš, balicí papír, 448 x 315 mm
PNP, inv. číslo: OUS 9/71-4

Muse in Wartime
1930s
Indian ink, wrapping paper
448 x 315 mm
PNP, inv. no. OUS 9/71-4 

2/
Autokarikatura Františka Bidla
Bi (František Bidlo)
Praha 1959

Self-caricature of František Bidlo
Bi (František Bidlo)
Prague, 1959

(Jaroslav Seifert, in his introduction 
to an exhibition in the Krásná jizba hall 
of Družstevní práce publishers, 1936)

September 4. – October 4. 
2015
The Small Exhibition Hall
The Museum of 
Czech Literature 

“I believe the path of 
 the satirist 
to be the hardest of all.  
This man wishes to love 
but deals instead 
 in vengeance 
 and punishment. 

His line is a keen swish
that cracks like a whip, 
governed half by hate
and half by true love.” 
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3/ 
Adolf Hoffmeister: Štáb karikatury
Almanach Kmene – Jaro 1937

Adolf Hoffmeister: Cartoon Crew
Almanach Kmene – spring 1937

4/ 
Múza ve válce
30. léta 20. století
tuš, balicí papír, 448 x 318 mm
PNP, inv. číslo: OUS 9/71-5

Muse in Wartime
1930s
Indian ink, wrapping paper
448 x 318 mm
PNP, inv. no. OUS 9/71-5

5/ 
Mírová idyla 1930
1930
tuš, papír, 440 x 297 mm
PNP, inv. číslo: OUS 29/87-62 

Idyll of Peace 1930
1930
Indian ink, paper, 440 x 297 mm
PNP, inv. no. OUS 29/87-62

6/ 
Anděl míru (z kresby „Tak to vypadá, 
když Mussolini otevře hubu“)
otištěno v: Trn, č. 22, 1930
1930
tuš, běloba, papír, 130 x 170 mm
PNP, inv. číslo: OUS 29/87-45

Angel of Peace (from the drawing 
“What it looks like when Mussolini 
opens his gob”)
published in Trn, no. 22, 1930
1930
Indian ink, titanium white, paper
130 x 170 mm
PNP, inv. no. OUS 29/87-45

7/ 
Ilustrace k výroku Edvarda Beneše:
„Lidé, kteří pracují, nemají čas 
býti nespokojeni“ a k důlnímu neštěstí 
v Alsdorfu, při kterém zemřelo 271 horníků 
Trn, č. 40, 1930 

Illustrations inspired by a statement made 
by Edvard Beneš (“People who work do not 
have time for dissatisfaction”) 
and the Alsdorf mining disaster, in which 271
miners were killed
Trn, no. 40, 1930

“I would not dare call František Bidlo a caricaturist.  
His mission is a different one. […] Bidlo is more 
than just a cartoonist/joker; there is wisdom in his 
view, which is grounded in an innate sarcasm all 
his own, and which allows him to intervene actively  
in affairs of today. The moral gravity essential to 
this view places him high above the norm.”

(Jindřich Štyrský, 1933) 

In the late 1920s František Bidlo emerged as 
a highly distinctive political cartoonist; by the 
early 1930s many critics were referring to him as 
the leading, most distinctive political caricaturist 
of his time. Bidlo managed to combine originality 
and a high level of artistic expression with great 
communicative power, appealing content and 
penetrating insight into threats represented by 
the intensifying international situation and the 
emptiness of political proclamations.    
 In the case of František Bidlo, the persistent 
stigmatization of the caricature as a utilitarian 
genre perceived as being in opposition to l’art 
pour l’art is exacerbated by the stigmatization of  
an artist who placed his talents at the service of  
communist ideology, albeit in the years of the 
First Republic. Perhaps for this very reason over  
a quarter of a century after the fall of the co- 
mmunist regime Bidlo  is largely remembered by 
the popular consciousness – his extensive body of 
work notwithstanding – for caricatures of writers 
that evidence his close association with the in- 
terwar literary scene, although these are not the 
centrepoint of his oeuvre.   
 Bidlo succeeded in elevating political cari- 
cature above the illustration provided by critical 
commentary; his political, sociocritical, anti-war 
drawings are founded on the appeal of their visual 
expression, not the text that accompanies them.  
 Bidlo’s position as a left-wing radical car- 
toonist was reflected in his uncompromising atti- 
tude to all political representatives of the First 
Republic of Czechoslovakia, including its leaders. 
While some of his attacks on politicians of his time 
have been marked by the passage of time, others 
have retained their freshness at a distance of ma- 
ny decades. Many of the political themes Bidlo 
addressed – social inequality, police repression 
and surveillance, and visions of impending war – 
testify to the timelessness or renewed timeliness 
of layers of his work.     
 



František Bidlo had no formal training as an artist. 
In the words of his friend František Halas he was 
thus “spared the boredom and destructiveness 
of the painters’ academies and retained an un- 
spoiled purity of view”. In his work as a cari- 
caturist he was inspired in the first instance by 
contributors to the Munich satirical magazine 
Simplicissimus, notably Thomas Theodor Heine 
and Olaf Gulbransson. In 1932 he achieved a 
distinctive form of expression that was reduced 
to an ornamental line, a kind of ideogram of cari- 
catured reality – a style that Adolf Hoffmeister 
called “masterly play with curves” and “a magical 
game of loop and line”.  
 Bidlo made a fundamental contribution to  
the development of the caricature in the Twenties 
and Thirties, in terms both of its role as an up-
to-date, effective means of political struggle and  
towards its acceptance as a full-fledged genre 
of art. Bidlo’s work was often literal in the con- 
sequences it predicted for the political changes 
of the Thirties. He himself became a sacrifice of 
Nazism just one day after the German surrender 
of May 1945.

8/ 
Vzpomínka na Prahu 
(Věnováno G. Groszovi)
Trn, č. 6, 1926

Souvenir of Prague
(dedicated to George Grosz)
Trn, no. 6, 1926
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Bidlo’s earliest caricatures appeared in the Rudé 
právo communist daily newspaper, the magazine 
Avantgarda and the satirical, left-wing weekly Trn. 
 Having left his employment at a milliner’s 
workshop, in 1928 he became the principal car- 
toonist for Rudý večerník, a communist evening 
paper. In 1927 his work for left-wing periodicals 
had led him to cooperate with the agitation and  
propaganda department of the communist party, 
for which he created many posters and flyers 
calling for class struggle and revolutionary upri- 
sing. Bidlo’s work as an artiste engagé  is popula- 
ted with heroic workers crushing without compro- 
mise the forces of reaction; its form would later 
become a stereotype of communist propaganda.

9/ 
Karikatura výroků Alfréda Meissnera:
„Dnes se vyžaduje nejen od vedoucích úředníků, 
nýbrž i od dozorců, aby byli učiteli a vychovateli 
svěřených jim trestanců.“
Trn, č. 31, 1930

Cartoon illustrating statements by Alfréd Meissner: 
“Today it is required that not only senior officials 
but also supervisors in their charge act as teachers 
and instructors to prisoners in their care.”
Trn, no. 31, 1930
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11/ 
Politická kresba
druhá polovina 20. let 20. stol.
tuš, papír, 232 x 242 mm
PNP, inv. číslo: OUS 46/71-23

Political drawing
mid to late 1920s
Indian ink, paper, 232 x 242 mm
PNP, inv. no. OUS 46/71-23

12/ 
Politická kresba
druhá polovina 20. let 20. stol.
tuš, papír, 225 x 147 mm
PNP, inv. číslo: OUS 46/71-45

Political drawing
mid to late 1920s
Indian ink, paper, 225 x 147 mm
PNP, inv. no. OUS 46/71-45

13/ 
Plakát „Volte komunisty“
druhá polovina 20. let 20. stol.
barevná litografie, 1250 x 945 mm
PNP, inv. číslo: OUS 26/76-1

‘Vote Communist’ poster
mid to late 1920s
colour lithograph, 1250 x 945 mm
PNP, inv. no. OUS 26/76-1 

14/
Politická karikatura
první polovina 30. let 20. stol.
kolorovaná kresba tuší, papír
615 x 440 mm
PNP, inv. číslo: OUS 22/75-4

Political cartoon
early to mid 1930s
coloured-ink drawing, paper
615 x 440 mm
PNP, inv. no. OUS 22/75-4 
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Své první karikatury otiskl Bidlo na stránkách Rudého 
práva, v časopisu Avantgarda a v satirickém levico-
vém týdeníku Trn. 
 V roce 1928, kdy opustil dosavadní zaměstnání 
v kloboučnické dílně, se stal hlavním kreslířem 
Rudého večerníku. Práce pro levicová periodika 
ho přivedla v  roce 1927 i k práci pro agitačně pro-
pagační oddělení komunistické strany, pro níž  
vytvořil řadu plakátů a letáků vyzývajících k tříd-
nímu boji a revoluční vzpouře. Bidlova angažo-
vaná tvorba je zabydlena heroickými postavami 
dělníků, drtícími nekompromisně síly reakce, v po- 
době, jaká se později stala stereotypem komunistic-
ké propagandy. 

10/
Probůh, mějte rozum, lidé
druhá polovina 20. let
tuš, papír, 223 x 153 mm
PNP, inv. číslo: OUS 46/71-42

For God’s Sake, People, Be Reasonable
mid to late 1920s
Indian ink, paper, 223 x 153 mm
PNP, inv. no. OUS 46/71-42

10



Kdo nám však letos odpoví, 
v té době beznaděje: 
palma – toť symbol mírový, 
kde dneska v Evropě je?

(Jaroslav Seifert, Jaro s Bohem, 
úryvek z básně „Píseň velikonoční“, 1937)

Vděčnou látku k politickým karikaturám představo-
valy pro Františka Bidla odzbrojovací konference, 
jejichž krach jen potvrzoval zvyšující se tempo zbro-
jení velmocí. Na ještě větší naléhavosti získaly Bidlo-
vy politické karikatury v době převzetí moci nacisty 
v  sousedním Německu. Blízkost „hnědé“ hrozby se 
v Československu zpřítomnila v emigrační vlně ně-
meckých občanů prchajících před hitlerovskou dik-
taturou. S ní přišel do Prahy i přední karikaturista 
Thomas Theodor Heine, v té době sem přesídlila i re- 
dakce týdeníku Arbeiter Illustrierte Zeitung, jenž 

přinášel protinacistické fotomontáže Johna Heart-
fielda. Bidlo reagoval na světové události před polo-
vinou třicátých let mimořádně jasnozřivými vizemi 
blížící se katastrofy, což vedlo Adolfa Hoffmeistera 
k názoru, že „politicky stojí karikatura současnosti 
nutně tam, kde stojí Bidlo, neboť odtud jedině vy- 
chází kritika nesmlouvavě pronikavá“. 
 V proslovu, kterým František Halas zahajoval 
Bidlovu výstavu v  Krásné jizbě Družstevní práce 
roku 1933, mohl básník nazvat přítomné kresby 
„pobídkou nad míru důraznou“ a konstatovat, že 
„v našem nejbližším sousedství je klackem a revol-
verem nastolován řád, který zůstane dlouho hanbou 
a ostudou té Evropy, která ze spižíren svých šalebných  
a bláhových idejí krmí podnes onu nesmírnou masu 
ještě v ně věřících“. V roce 1934 se Bidlo ujal funkce 
odpovědného redaktora české verze časopisu Sim-
plicus, který vznikl v okruhu pražských německých 
imigrantů jako náhrada za zglajchšaltovaný mni-

chovský Simplicissimus, v  témže roce se účastnil 
také Mezinárodní výstavy karikatur a humoru pořá-
dané spolkem Mánes. Ta byla v několika ohledech 
zlomová: nátlak německého velvyslanectví na svěše-
ní některých děl vyvolal nebývalý zájem veřejnosti,  
započal ale také období ústupků nacistickému Ně-
mecku v oblasti cenzury. 

15/
Z fašistického desatera – Mussolini 
má vždycky pravdu
Anthologie protifašistických umělců
Praha 1936 

From the Fascist Decalogue – Mussolini 
is Always Right 
An Anthology by Anti-Fascist Artists
Prague, 1936

16/
Ilustrace k básni E. F. Buriana „Píseň lidová“ 
Verše na zeď. Básníkův rok 1936–1937: 
sborníček satiry a ironie na rok 1937
sestavil Vincy Schwarz 
Praha 1937 

Illustration for E. F. Burian’s poem ‘Folk Song’
Poems for a Wall: the poet’s year 1936–7 
(an anthology of satire and irony for 1937)
edited by Vincy Schwarz
Prague, 1937

15 16

17

18

17/
Umění v dnešním Německu 
Listy pro umění a kritiku, č. 3, 23. března 1933

Art in Germany Today
Listy pro umění a kritiku, no. 3, 23 March 1933

18/
Důvěra v odzbrojovací konferenci 
Magazin Družstevní práce, 1934

Trust at the Disarmament Conference
Družstevní práce magazine, 1934
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Who will answer us this year,
in this hopeless time?
The palm, a symbol of peace – 
where is it in Europe today?

(Jaroslav Seifert, extract from the poem 
‘Easter Song’, from Spring, Adieu, 1937)

When talks at the world disarmament conferences 
broke down, confirming the escalation of the arms 
race conducted by the superpowers, František 
Bidlo was presented with fine material for his 
political cartoons. These were granted greater 
urgency still when the National Socialists took 
power in neighbouring Germany. The proxi- 
mity of the ‘brown’ menace announced itself by  
a wave of immigration into Czechoslovakia, as ci- 
tizens of Germany crossed the border to escape 
Hitler’s dictatorship. This wave delivered to Pra- 
gue leading caricaturist Thomas Theodor Heine 
and the editorial staff of the weekly Arbeiter 
Illustrierte Zeitung, which published the anti-
Nazi photomontages of John Heartfield. Bidlo re- 
acted to world events in the mid Thirties with 
extraordinarily prescient visions of impending 
catastrophe, leading Adolf Hoffmeister to the con- 
clusion that “in a political sense the cartoon of 
today assumes the exact same position as Bidlo, 
as this position provides the only source of un- 
compromising, penetrating criticism”.  
 In the speech with which František Halas 
opened an exhibition of Bidlo’s work at the Krásná 
jizba hall of the Družstevní práce publishing house 
in 1933, the poet referred to the drawings present 
as “an extremely powerful incentive”, claiming 
that “in our immediate vicinity an order has been 
established by the rod and the revolver that will 
long be a source of shame and ignominy to the 
Europe that continues to feed its great mass of 
believers from larders stocked with illusion and 
folly”. In 1934 Bidlo assumed the position of editor-
in-charge of the Czech version of the magazine 
Simplicus, which originated in Prague’s German 
immigrant community as a substitute for Munich’s 
Simplicissimus, which had been forced to do the 
bidding of Nationalist Socialism. In the same year 
Bidlo participated in the International Exhibition 
of Caricature and Humour, held by the Mánes 
society. This exhibition represented a critical 
moment in several regards: pressure applied by 
the German Embassy for the removal of some of 
the works on display sparked an unprecedented 
level of public interest but also ushered in a 
period of appeasement to Nazi Germany and her 
censorship demands.



19/ (vpravo)
Námořní konference v Londýně
Trn, č. 5, 1930 – obálka

(right) 
Naval Conference in London
Trn, no. 5, 1930 – cover 

20/
Jejich první máj
Simplicus, č. 15, 1934 – obálka 

Their First of May
Simplicus, no. 15, 1934 – cover

21/
Německé pohostinství
Simplicus, č. 18, 1934 – obálka 

German Hospitality
Simplicus, no. 18, 1934 – cover 

22/
Státní rada zasedá
Simplicus, č. 25, 1934 – obálka 

The State Council in Session
Simplicus, no. 25, 1934 – cover

20

21

22
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“Paďour [philistine]! Who has not heard or uttered  
this word? We might say that it was begotten  
by František Bidlo. When you see his drawings,  
you will see the connection and understand  
this remark. By this word he standardizes the 
countless faces he draws.”

(František Halas, ‘František Bidlo – Political  
Cartoonist’, 1932)

In the words of Arsen Pohribný, František Bidlo 
created an entire “zoology of the petty bour- 
geoisie” in order to express social inequality, in- 
difference on the part of the middle classes and 
their limited horizons within the confines of 
Czech provincialism. A dominant character in his 
depiction was pan Paďour [Mr Philistine], who was 
contrasted with figures of unemployed citizens, 
beggars and invalids whose deformities were or- 
namental characteristics of social injustice. The 
cartoon A Czech Nativity Scene, a dehumanized 
freak show of cripples declared fit, helpless figures 
bullied by police officers and a winged, truncheon-
bearing constable descending on the infant child 
of an unemployed couple, is the most powerful 
expression of Bidlo’s political intent.  

24/
Tauglich! Dr. Czech: „Tak mládenci, 
od prvního jste všichni zdrávi!“ 
Zmocňovacím zákonem má být 3000 
invalidů zbaveno renty. 
Zpráva z novin.
Rudý večerník, č. 167, 20. července 1933

Tauglich! Dr. Czech: “You young men will 
all be healthy by the first of the month!” 
The Enabling Act will deprive 3000 
invalids of their pensions. 
Newspaper report.  
Rudý večerník, no. 167, 20 July 1933 

25/
„Pracovat a nezoufat! Pro mne je jasno, 
jak lze šťastně žít: hezky je živ jen, 
kdo má blahobyt“
otištěno v: Literární noviny, č. 9, 1935 
1935
tuš, papír, 299 x 439 mm
PNP, inv. číslo: OUS 21/65-4

“Do not despair, work! It is clear to me 
how one can live happily: only he who is 
wealthy has a nice life.” 
published in: Literární noviny, no. 9, 1935 
1935
Indian ink, paper
299 x 439 mm
PNP, inv. no. OUS 21/65-4

26/
Ilustrace k básni „Česká paní“
Jaroslav Seifert: Zpíváno do rotačky
Praha 1936 

Illustration for the poem ‘A Czech Lady’
Jaroslav Seifert: Songs for the Rotary Press
Prague, 1936

27/
Ukázky z připravovaného českého velkofilmu 
Třígrošový román Finale: 
„Neboť jedni žijí ve tmě, druzí jsou zas slunci blíž, 
a ty na světle je vidět, a ty ve tmě nevidíš“.
otištěno v: Literární noviny, č. 9, 1935 
1935
tuš, papír, 299 x 439 mm
PNP, inv. číslo: OUS 21/65-3

Illustrations from Threepenny Novel, 
a Czech epic film in pre-production Finale: 
“As some live in darkness, others are closer 
to the sun; those in the light are seen, and those 
in the darkness one cannot see”. 
published in: Literární noviny, no. 9, 1935 
1935
Indian ink, paper, 299 x 439 mm
PNP, inv. no. OUS 21/65-3

23/
Český betlém aneb narodil se nový 
nezaměstnaný
Trn, č. 46, 1930 – obálka 

A Czech Nativity Scene:  
A New Jobless Worker is Born 
Trn, no. 46, 1930 – cover
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„Paďour! Kdo neslyšel či nepronesl toto slovo? 
Nuže, jeho otcem je František Bidlo. Až uvidíte jeho 
kresby, pochopíte tuto spojitost a tuto připomínku. 
Musil tímto slovem standardisovati ony nesčetné 
tváře, jež kreslí.“ 

(František Halas, „František Bidlo – 
politický kreslíř“, 1932)

Pro vyjádření sociální nerovnosti, lhostejnosti střední 
třídy a omezenosti jejích obzorů v hranicích českého 
provincialismu vytvořil František Bidlo celý – slovy 
Arsena Pohribného – „živočichopis maloměšťáctví“. 
Tomu dominovala postava pana Paďoura kontras-
tující s figurami nezaměstnaných, žebráků a invali-
dů, deformovanými na ornamentální znaky sociální 
nespravedlnosti. Odlidštěné panoptikum mrzáků 
prohlášených za zdravé, zhroucených figur šikano-
vaných policisty či okřídlený strážník s  obuškem 
snášející se nad novorozence dvojice nezaměstna-
ných v kresbě „Český betlém“ nejsilněji vyjadřují 
Bidlova politická východiska.

28/
Další rozšíření mravnostního 
zákonu Kubátova (aby trampové neřekli)
Četnický dozor na farách, 
v masérských salonech
1931
tuš, papír, 180 x 375 mm
PNP, inv. číslo: OUS 40/68-3

A further extension to Kubát’s anti-vice law 
(in case of complaints from ramblers)
Police surveillance in presbyteries 
and massage parlours
1931
Indian ink, paper, 180 x 375 mm
PNP, inv. no. OUS 40/68-3

29/
Další rozšíření mravnostního 
zákonu Kubátova (aby trampové neřekli)
V kancelářích a v automobilech
1931
tuš, papír, 173 x 352 mm
PNP, inv. číslo: OUS 40/68-4

A further extension to Kubát’s anti-vice law 
(in case of complaints from ramblers)
In offices and cars
1931
Indian ink, paper, 173 x 352 mm
PNP, inv. no. OUS 40/68-4 

Těmito kresbami reagoval František Bidlo 
na kontroverzní vyhlášku „proti výstřelkům 
campingu a trampingu“ zemského prezidenta 
Hugo Kubáta z dubna 1931, která zakazovala kromě 
dalšího například i společné táboření 
nesezdaných párů, „zpívání popěvků obsahu
nemravného“ či „pobíhání v nedostatečném úboru 
koupacím“.

These drawings represent František Bidlo’s 
reaction to Regional President Hugo Kubát’s 
controversial ordinance of April 1931 “against 
the excesses of camping and rambling”, which 
included prohibitions on unmarried couples 
taking camping trips together, “singing tunes 
with indecent content” and “running around
in immodest bathing attire”.

30/ 
Ukázky z připravovaného českého velkofilmu 
Třígrošový román: 
„Z čehopak člověk žije? Jen tím je člověk živ, 
že umí tak dbale zapomínati, že je přec člověkem!“
otištěno v: Literární noviny VII, č. 9, 1935 
1935
tuš, papír, 299 x 440 mm
PNP, inv. číslo: OUS 21/65-2

Illustrations from Threepenny Novel, a Czech 
epic film in pre-production: 
“What drives a human? All that drives  
a human is the fact that he is so well 
able to forget that he is human!”
published in: Literární noviny VII, no. 9, 1935
1935
Indian ink, paper, 299 x 440 mm
PNP, inv. no. OUS 21/65-2

31/
Karikatura výroku Františka Udržala: 
„Každý občan ve svém existenčním boji musí cítit, 
že za ním stojí stát.“ 
Trn, č. 6, 1931

Cartoon illustrating a statement 
by František Udržal: “In his existential struggle 
every citizen must feel the support of the state.” 
Trn, no. 6, 1931

31



32/
Příběh jednoho inteligenta
Ilustrace ke knize Franty Sauera Pašeráci
1929
tuš, papír, 221 x 300 mm
PNP, inv. číslo: OUS 5/84-10 

An Intellectual’s Story
Illustration for The Smugglers, 
a book by Franta Sauer
1929
Indian ink, paper, 221 x 300 mm
PNP, inv. no. OUS 5/84-10

33/
Ilustrace ke knize Franty Sauera 
Pašeráci – návrh obálky
1929
tuš, papír, 300 x 220 mm
PNP, inv. číslo: OUS 5/84-1

Illustration for The Smugglers, 
a book by Franta Sauer – cover design
1929
Indian ink, paper, 300 x 220 mm
PNP, inv. no. OUS 5/84-1

34/
„Naděl, Bože! podle stavu: / hlad boháčům, 
chudým stravu.“
Ilustrace k epigramu „Čeho je zapotřebí“
Karel Havlíček Borovský: Kniha veršů
Praha 1934 

“Favour us, God, according to status: / hunger 
for the rich, food for the poor.”
Illustration for the epigram ‘What is Needed’ 
Karel Havlíček Borovský: Book of Verse
Prague, 1934

35/
„Také tobě, Němče, radu dám: / nemluv 
před lidmi o sobě sám. / Neboť jest to proti 
zdvořilosti / mluvit o neřádu v společnosti.“
Ilustrace k epigramu „Umgang mit Menschen“
Karel Havlíček Borovský: Kniha veršů
Praha 1934

“German, I have advice for you too. / Do not speak 
of yourself in front of others, / for it is an offence 
against politeness / to speak of society’s nuisances.”
Illustration for the epigram ‘Umgang mit Menschen’
Karel Havlíček Borovský: Book of Verse
Prague, 1934
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Knižní ilustrace Františka Bidla tvoří tematicky i sty- 
lově rozsáhlý a různorodý soubor od dětských knih 
přes básnické sbírky jeho přátel po angažovanou 
poezii mladých komunistů (Pozdrav Paříži). Od ještě 
poměrně konvenční knižní ilustrace románu Pašeráci 
Franty Sauera, který Bidlo podle Arsena Pohribné-
ho „povznáší z uliční triviality“, dospěl v  ilustracích 
literárních textů ve třicátých letech ke stylovému 
rozrůznění: krajní podoba hrůzného světa plného 
zbídačených bytostí, zrůd a tváří skrytých za plyno-
vými maskami v Horově Popelci (1934) kontrastuje 
s o něco pozdější výraznou obrysovou linií statických 
plošných postav, jaké uplatnil například v Gruzdě-
vově Životě a příhodách Maksima Gorkého (1936) či 
ve Třech tlouštících Jurije Oleši (1936). 
 Jednou z nejvýraznějších realizací na poli kniž-
ní ilustrace představuje Bidlův výtvarný doprovod 
k novému vydání Knihy veršů Karla Havlíčka Borov-
ského z roku 1934. Bidlo aktualizoval Borovského 
verše a organicky je propojil s nešvary své doby: krá-
le Lávru s oslíma ušima zdraví poddaní nacistickým 
pozdravem, epigram Umgang mit Menschen („Také 
tobě, Němče, radu dám: / nemluv před lidmi o sobě 
sám. / Neboť jest to proti zdvořilosti / mluvit o neřá-
du v společnosti.“) doprovodil Bidlo karikaturou pla-
menně řečnícího Hitlera, jinde se objevuje vychrtlý 
žebrák ve společnosti moderního exekutora. Kombi-
nací notoricky známých veršů Havlíčka Borovského 
s kritikou soudobých politických a sociálních pomě-
rů vznikl nadčasový celek, jeden z nejpůsobivějších 
z Bidlova díla. 

František Bidlo’s book illustrations form a body 
of work that is broad thematically and sty- 
listically, from work for children’s books through 
friends’ collections of poetry to engagé poetry by  
young communists (e.g. Greetings to Paris). Star- 
ting out with relatively conventional illustrations 
for the novel The Smugglers by Franta Sauer – 
illustrations which, according to Arsen Pohribný, 
“lift it [the novel] out of the triviality of the street” 
– in the Thirties Bidlo progressed in his work for 
literary publications to stylistic diversification: an 
extreme take on a nightmarish world filled with 
wretched beings, freaks and faces hidden behind 
gas masks in Hora’s Ashen (1934) stands in sharp 
contrast to the striking outlines of the static, ex- 
pansive figures Bidlo produced a little later for 
Gruzdev’s Life of Maxim Gorky (1936) and Yuri 
Olesha’s Three Fat Men (1936).        
 Bidlo’s accompanying illustrations for a  
new edition of Karel Havlíček Borovský’s Book of 
Verse, published in 1934, represented a significant 
moment in book illustration. Bidlo brought Borov- 
ský’s poems up to date, linking them organically 
with the ills of the time: donkey-eared King Lavra 
is greeted by his subjects with a Nazi salute;  
Bidlo accompanies the epigram ‘Umgang mit Men- 
schen’ (“German, I have advice for you too. / Do not  
speak of yourself in front of others, / for it is an 
offence against politeness / to speak of society’s 
nuisances.”) with a caricature of Hitler delivering 
an impassioned speech; elsewhere an emaciated 
beggar appears in the company of a modern exe- 
cutor. The combination of Borovský’s famous po- 
ems on the one hand and a critique of the political 
and social conditions of the time on the other 
produced a timeless whole that became one of 
Bidlo’s most impressive works. 

36/
„Kdo měl málo, tomu braly / velké pijavice: / 
moudrých lidí bylo málo, / ale hloupých více.“
Ilustrace k básni „Křest svatého Vladimíra“
Karel Havlíček Borovský: Kniha veršů
Praha 1934

“More was taken from him who had little / 
great leeches: / wise people were but few, / 
foolish people more.” 
Illustration for the poem ‘The Baptism 
of St Vladimir’
Karel Havlíček Borovský: Book of Verse
Prague, 1934
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Básníkův rok: 33 básníků píše na okraj dne 
(Sborníček satiry a ironie na rok 1936)
sestavil Vincy Schwarz 
Praha 1936, Družstevní práce

A Poet’s Year: 33 poets write at the day’s border 
(an anthology of satire and irony for 1936)
collected and compiled by Vincy Schwarz
Prague, 1936, Družstevní práce

37/
Ilustrace k básni „Léčivá krise“
Josef Hora: Popelec
Praha 1933

Illustration for the poem ‘Healing Crisis’
Josef Hora: Ashen
Prague, 1933

38/
Ilustrace k básni „Jak to kdo vidí“
Josef Hora: Popelec
Praha 1933 

Illustration for the poem 
‘How Different People See It’
Josef Hora: Ashen
Prague, 1933

39/
Ilustrace k básni „Kde?“
Josef Hora: Popelec
Praha 1933

Illustration for the poem ‘Where?’
Josef Hora: Ashen
Prague, 1933

40/
Výchova dětí
Ilustrace ke knize Ilji Gruzděva: 
Život a příhody Maksima Gorkého
Praha 1936

Child-raising
Illustration for A Life of Maxim Gorky, 
a book by Ilya Gruzdev 
Prague, 1936
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In the early 1930s František Bidlo produced 
illustrations for the Erotic Russian Folk Tales co-
llection of Jindřich Štyrský’s Edice 69; he also  
contributed thirteen drawings for all three annu- 
als of Štyrský’s Erotická revue [Erotic Review]. 
These drawings for Erotická revue are a mix of 
the conventional cartoon and a more inventive, 
looser drawing style in the spirit of Beardsley, re-
presenting the apex of Bidlo’s “masterly play with 
curves” of the first half of the Thirties. A drawing 
in the first annual, which shows, beneath gun 
barrels, a man in a top hat violating the figure of 
a sprig-clutching angel, is a demonstration of the 
originality of Bidlo’s anti-war cartoons; the insect 
figure of a boss forcing himself on his secretary 
in the cartoon ‘Rationalization’ is among those of 
Bidlo’s works that castigate the Czech petty bour-
geoisie for its immorality.

41/
Ilustrace k básni „Balada o šišce“
otištěno v: Erotická revue III
1933
tuš, papír, 265 x 225 mm
PNP, inv. číslo: OUS 73/73-34 

Illustration for the poem ‘The Ballad of the Cone’
published in: Erotická revue III
1933
Indian ink, paper, 265 x 225 mm
PNP, inv. no. OUS 73/73-34
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44

43

Na začátku třicátých let se František Bidlo zúčast-
nil Štyrského Edice 69 ilustracemi souboru Ruských 
lidových erotických povídek a třinácti kresbami 
přispěl do všech tří ročníků jeho Erotické revue. 
Kresby pro Erotickou revue jsou směsí konvenčního 
kresleného humoru s invenčnějšími rozvolněnými 
kresbami v beardsleyovském duchu či ve stylu Bid- 
lovy vrcholné „bravurní křivkohry“ první poloviny 
třicátých let. Kresba z  prvního ročníku, zachycují-
cí muže v cylindru znásilňujícího za hlavněmi děl 
andělskou postavu s ratolestí, odkazuje originálním 
způsobem na Bidlovy protiválečné kresby, hmyzí 
postava šéfa vrhajícího se na svoji sekretářku v ka-
rikatuře „Racionalisace“ spadá do okruhu jeho děl  
tepajících do morálky českého maloměšťáctví.

42/
Ilustrace k lidovému šansonu „Krásný pták“
otištěno v: Erotická revue II, 1932
1932
tuš, papír, 300 x 220 mm
PNP, inv. číslo: OUS 73/73-33

Illustration for the folk chanson ‘The Beautiful Bird’
published in: Erotická revue II, 1932
1932
Indian ink, paper, 300 x 220 mm
PNP, inv. no. OUS 73/73-33

43/
Ilustrace k básni Vincenta Voitura 
„Nejkrásnější zadnice“ 
otištěno v: Erotická revue II
1932
tuš, papír, 300 x 222 mm
PNP, inv. číslo: OUS 73/73-30 

Illustration for Vincent Voiture’s poem 
‘The Most Beautiful Behind’
published in: Erotická revue II
1932
Indian ink, paper, 300 x 222 mm
PNP, inv. no. OUS 73/73-30 

44/
Racionalisace
otištěno v: Erotická revue I
1930
tuš, papír, 115 x 185 mm
PNP, inv. číslo: OUS 73/73-32 

Rationalization 
published in: Erotická revue I
1930
Indian ink, paper, 115 x 185 mm
PNP, inv. no. OUS 73/73-32

45/
Byl pozdní večer – první máj – 
večerní máj – byl lásky čas
otištěno v: Erotická revue I
1930
tuš, papír, 212 x 214 mm
PNP, inv. číslo: OUS 73/73-29

Late evening, on the first of May – 
the twilit May – the time of love
published in: Erotická revue I
1930
Indian ink, paper, 212 x 214 mm
PNP, inv. no. OUS 73/73-29

46/
Ilustrace pro Erotickou revue I
Praha 1930

Illustration for Erotická revue I
Prague, 1930

42
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48

49

Ta první kresba pobídla 
k tichému zamyšlení. 
Vzpomínáš někdy na Bidla? 
Viď, škoda, že tu není! 
Těžko si člověk představí 
tu tvář v ostnatém drátě. 
Už nám to nedovypráví 
krutě a jedovatě, 
jak smrt ho vedla za plentu 
a nebyly s ní hrátky. 
Na takovouhle pointu 
i satirik je krátký.

(Jaroslav Seifert, Pozdrav Františkovi Halasovi. 
Nad kresbami Franty Bidla, 1949)

Cyklus Z československého koncentráku z roku 1935,  
kterým Bidlo reagoval na prohlášení Rudolfa Medka 
o tom, že se nechce dočkat situace, „kdy Karel Čapek, 
S. K. Neuman a A. M. Tilschová spolu s Jindřichem Vo-
dákem a Vítězslavem Nezvalem cvičí ,klencáky‘ v ně-
jakém koncentračním táboře“, a v němž je například 
František Halas nucen pálit své knihy, Jindřich Štyr-
ský lakovat plot a Jaroslav Seifert kopat latrínu, do-
stal vzhledem k Bidlově pozdějšímu osudu zcela jiný 
rozměr. Bidlo, jenž se přes množství protihitlerov-
ských karikatur úspěšně vyhýbal pozornosti nacis-
tických okupantů, byl v samém závěru války, v lednu 
1945, předvolán na gestapo a následně deportován 
do terezínské Malé pevnosti. Během svého uvěznění 
netvořil, podle vzpomínek spoluvězňů ale plánoval 
zachytit realitu koncentračního tábora po konci vál-
ky. Toho se ale nedočkal: nakažen skvrnitým tyfem  
a záškrtem byl už ve dnech Pražského povstání za 
dramatických okolností bratrem Václavem a Evže-
nem Markalousem převezen do nemocnice na Bu-
lovce, po několika dnech zde ale infekcím podlehl. 

The first drawing 
inspired calm reflection. 
Do you ever think of Bidlo?
Shame he’s not here, isn’t it?
It’s difficult to imagine
that face in barbed wire.
Now he’ll never tell us, 
with cruelty and venom, 
how death led him behind the screen
and would play no games with him.   
The point of such a joke  
is too much even for a satirist. 

(Jaroslav Seifert, Regards to František Halas: 
The Drawings of Franta Bidlo, 1949)

Bearing in mind what happened to Bidlo later, 
his cycle From a Czechoslovak Concentration 
Camp (1935) – his reaction to a statement made by 
Rudolf Medek, who feared a situation “in which  
Karel Čapek, Stanislav Kostka Neumann and 
Anna Maria Tilschová would do ‘square-bashing’ 
in the company of Jindřich Vodák and Vítězslav 
Nezval at some concentration camp”, where 
František Halas would be forced to burn his own 
books, Jindřich Štyrský to paint the fence and 
Jaroslav Seifert to dig the latrine – was cast into 
an entirely different light. Having avoided the 
attentions of the Nazi occupiers notwithstanding 
his many anti-Hitler cartoons, in January 1945 – at 
the very end of the war – Bidlo was summoned 
by the Gestapo, after which he was removed to 
the Small Fortress at Theresienstadt. According 
to the testimony of fellow inmates, in the course 
of his imprisonment he did no creative work, 
although he intended to capture the reality of the 
concentration camp after the end of the war. This, 
however, he did not live to see: having contracted 
epidemic typhus and diphtheria, in the dramatic 
days of the Prague Uprising Bidlo was taken by 
his brother Václav and Evžen Markalous to the 
Bulovka hospital, where several days later he 
succumbed to his illnesses.

47/
Jindřich Štyrský lakuje plot
Z československého koncentráku
Literární noviny, č. 4, 1935

Jindřich Štyrský Paints the Fence
From a Czechoslovak Concentration Camp 
Literární noviny, no. 4, 1935

48/
Jaroslav Seifert kope latrínu za zvlášť 
těžkých podmínek
Z československého koncentráku
Literární noviny, č. 4, 1935

Jaroslav Seifert Digs the Latrine 
in Particularly Difficult Conditions
From a Czechoslovak Concentration Camp 
Literární noviny, no. 4, 1935

49/
František Halas je donucen spálit své knížky
Z československého koncentráku
Literární noviny, č. 4, 1935

František Halas is Forced to Burn His Own Books
From a Czechoslovak Concentration Camp
Literární noviny, no. 4, 1935



50 / 
Ilustrace k básni Josefa Hory „Norimberk“
Verše na zeď. Básníkův rok 1936–1937: 
sborníček satiry a ironie na rok 1937
sestavil Vincy Schwarz 
Praha 1937

Illustration for Josef Hora’s poem ‘Nuremberg’
Poems for a Wall: the poet’s year 1936–7 
(an anthology of satire and irony for 1937)
edited by Vincy Schwarz
Prague, 1937 

51/ (vpravo) 
Ministerský předseda Mussolini je na všech 
svých cestách provázen svou věrnou tělesnou gardou
Trn, č. 2, 1926 – obálka

(right) 
On all his travels Prime Minister Mussolini 
is accompanied by his faithful bodyguards 
Trn, no. 2, 1926 – cover 



 

Chronologie
Dne 3. září 1895 se František Bidlo narodil v domě 
č. p. 293 na Královských Vinohradech (dnes roh Pol-
ské a Americké) jako nejmladší z pěti sourozenců. 
V letech 1906–1910 studoval na vršovickém gymná-
ziu v  Hálkově ulici (dnes Kodaňská). Jeho kresby 
se dostaly do rukou Mikoláši Alšovi, který údajně 
doporučil, aby se František zapsal ke studiu na Aka-
demii výtvarných umění v Praze. V roce 1910 na ot-
covo přání nastoupil na obchodní akademii, studia 
nedokončil. Roku 1912 byl poslán do učení do Víd-
ně, kde o tři roky později složil tovaryšskou zkoušku 
v kloboučnické dílně firmy Tauer.
 V  zimě 1916 byl odeslán na italskou frontu, 
po demobilizaci získal práci v kloboučnické dílně 
Jana Weisse v Celetné ulici. Františkův bratr Josef 
se z ruské fronty nevrátil. 

1925–1939

Od roku 1925 uveřejňoval kresby v Rudém právu, 
jeho politické a satirické kresby se brzy objevily 
i v Rudém večerníku, Trnu, Šlezích, Tvorbě a řadě 
dalších periodik. V letech 1927–1929 spolupracoval 
s Klementem Gottwaldem v agitačně propagačním 
oddělení KSČ. Roku 1928 opustil práci kloboučnic-
kého dělníka a začal se živit kresbou. 
 V roce 1929 vyšly Osudy psíka Alíka od Pierre 
Besbreové a Pašeráci Franty Sauera jako první kni-
hy s Bidlovými ilustracemi.
 V letech 1930–1933 vyšly jeho kresby v Erotic-
ké revue, roku 1932 ilustroval pro Edici 69 Jindřicha 
Štyrského soubor Ruských lidových erotických poví-
dek. Mezi 13. únorem a 11. březnem 1932 proběhla 
v Krásné jizbě Družstevní práce Výstava 50 veselých 
kreseb Františka Bidla. Zahájil ji František Halas. 
 Od 24. března 1933 vystavil svoji tvorbu v Mu-
zeu revoluce v Moskvě, dne 13. dubna byla výstava 
přenesena do Klubu moskevských umělců. 
 Ve dnech 22. dubna – 18. května 1933 vystavil 
soubor 50 nových karikatur v  Krásné jizbě Druž-
stevní práce. Výstavu zahájil opět František Halas. 
Svůj proslov zakončil slovy: „Přeji vám, abyste kromě 
smíchu odnesli si odtud také kus ze vzteku a elánu, 
kterým jeho kresby vybuchují.“ Vystaveny byly mj. 
cykly Kultura v dnešním Německu, Hitler splnil svůj 
program, Program československého fašismu a Marx 
v Československu. Většina recenzentů výstavy psala 
o výrazném obsahovém i formálním pokroku, který 
František Bidlo učinil od minulé přehlídky v Krásné 
jizbě a chválila jeho umělecký růst. Jindřich Štyrský 
v  hodnocení výstavy napsal: „Na počátku své kres-
lířské dráhy Bidlo zobrazoval měšťáky jako třídu. Vy-
tvořil typ anonymního paďoura. V poslední době zob-
razuje buržou jako typ, jako ideu. Jeho podoby ztrácejí 
lidské formy. Stávají se strašnými a legendárními: Bi-
dlo vytváří tvář jakéhosi apokalyptického nad-hova-
da. Vážím si Bidla, protože máme společné plivátko.“  Bidlo vytvořil výtvarný doprovod ke knize 
Pozdrav Paříži. Protifašistická lyrika, angažované 
básnické sbírce mladých komunistických autorů 
z okruhu časopisu Mladá garda, k níž napsal před-
mluvu Egon Erwin Kisch. 
 Vyšla kniha Bomba v parlamentě Václava Kap-
lického s  Bidlovými ilustracemi. Mezi 7.–13. pro-
sincem 1933 vystavoval s Antonínem Pelcem v sále 
YMCA v Hradci Králové. Ve dnech 17.–31. prosince 
1933 proběhla výstava Františka Bidla, Adolfa Hoff-
meistera, Josefa Nováka, Richarda Landera a Antoní-
na Pelce v tržnici Průmyslového muzea pro východní 

Čechy v Chrudimi. V lednu 1934 se stal prvním odpo-
vědným redaktorem české verze satirického týdení-
ku Simplicus, který se zformoval z  okruhu umělců 
pražské německé emigrace. Časopis vycházel do září 
téhož roku, poté pokračoval jen v německé verzi 
pod názvem Simpl. 
 Mezi 1.–8. dubnem 1934 vystavoval Bidlo kari-
katury v hotelu Beránek v Náchodě. 
 Ve dnech 6. dubna – 6. května 1934 se účastnil 
Mezinárodní výstavy karikatur a humoru v budově 
SVU Mánes, sestavené Emilem Fillou, Adolfem Hoff-
meisterem a Aloisem Wachsmannem. Na nátlak ně-
meckého velvyslance byla z výstavy policií zabave-
na díla George Grosze, Johna Heartfielda a Thomase 
Theodora Heineho. Antonín Matějček v  recenzi 
na výstavu napsal, že „český výtvarný humor a karika- 
tura, která před čtvrtstoletím byla zbožným přáním, je 
dnes kulturním kapitálem, k němuž je naše veřejnost 
nakladatelská i čtenářská v poměru nevalně svědomi-
tého dlužníka“.
 V roce 1934 Bidlo ilustroval Knihu veršů Karla 
Havlíčka Borovského a básnickou sbírku Popelec 
Josefa Hory. 
 Pod redakcí Františka Bidla a básníka Jiřího 
Maška vyšel v Melantrichu Kalendář čtenáře na rok 
1935. 
 Mezi 8. únorem a 4. březnem 1936 proběhla 
výstava Bidlových literárních karikatur v Krásné jizbě 
Družstevní práce, zahajovací řeč pronesl Jaroslav 
Seifert. Výstava byla reprízována 29. března – 8. dubna 
ve Švehlově hospodářské škole v  Prostějově, kde 
byla zahájena přednáškou Oldřicha Johna O poslání 
karikatury. 
 Roku 1936 ilustroval básnickou sbírku Zpíváno 
do rotačky Jaroslava Seiferta a knihu Básníkův 
rok: 33 básníků píše na okraj dne (Sborníček satiry 
a ironie na rok 1936), kterou vydala Družstevní práce 
pod redakcí Vincyho Schwarze. 
 Společně s Adolfem Hoffmeisterem, Jindřichem 
Štyrským, Antonínem Pelcem a Toyen se podílel 
na Anthologii protifašistických umělců. V roce 1936 byl 
přijat za člena SVU Mánes. Bidlo ilustroval Tři tlouš-
tíky Jurije Oleši a Život a příhody Maksima Gorkého 
Ilji Gruzděva. Jeho karikatury byly promítány v di-
vadle D36 v rámci víkendových Matiné karikatury.
 V letech 1936–1938 ilustroval knihy Trampský 
smích, Soudničky, Novinářské anekdoty a Anekdoty 
cestovní z edice Veselá mysl nakladatelství Orbis. 
 Ve dnech 4.–28. února 1937 byl soubor osmde-
sáti pěti Bidlových karikatur prezentován ve Výcho-
doslovenském muzeu v Košicích, text do katalogu 
napsal František Novotný. 
 Od 12. října do 28. listopadu 1937 se Bidlo 
účastnil výstavy Dnešní Mánes, s ohledem na patro-
nát Edvarda Beneše musely být některé jeho práce 
odstraněny. 
 Roku 1937 ilustroval básnickou sbírku Jarosla-
va Seiferta Jaro, s Bohem a Verše na zeď: básníkův 
rok 1936–1937 (Sborníček satiry a ironie na rok 1937), 
sestavené Vincy Schwarzem.
 V  březnu 1939 v  nakladatelství Melantrich 
zničili ze strachu před německými okupanty větší 
soubor Bidlových kreseb určený do plánovaného 
knižního výboru z jeho tvorby. 

1939–1945
V protektorátních letech Bidlo tvořil převážně cykly 
ilustrací pro soukromé sběratele. V roce 1941 vyšla 
kniha Filharmonie se směje Bedřicha Dobrodinského 
a v roce 1944 kniha Jaroslava Vojtěcha Epigramati-
kův životní román a dva situační epigramy s Bidlovými 
ilustracemi. 

 Dne 16. ledna 1945 byl vyslýchán gestapem 
v  pražském Petschkově paláci a následně interno-
ván v  terezínské Malé pevnosti. Nakazil se skvrni-
tým tyfem a záškrtem. Dne 5. května 1945 byl převe-
zen z Terezína na Bulovku, kde 9. května zemřel. 

1945–2006
Dne 22. května 1945 byl pohřben na Olšanském 
hřbitově, autor epitafu na jeho náhrobku je Franti-
šek Halas:

 „Partyzán kresby, vyvolenec smíchu, 
 svědomí soudce lidu svému daný, 
 ubitý Němci, leží tady v tichu, 
 František, Franta všemi milovaný.“

V roce 1947 vychází kniha V nové říši pohádek Jaro-
slava Salivara s Bidlovými ilustracemi.
 Bidlovi věnuje roku 1955 pozornost Adolf Hoff- 
meister v knize Sto let české karikatury, kterou vy-
dalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby  
a umění. 
 Roku 1957 vyšlo Bidýlko Emila Vachka s ilust-
racemi z Bidlovy pozůstalosti. V průběhu roku 1959 
proběhly Bidlovy výstavy karikatur a politických 
kreseb v Domě umění města Brna, ve Slovenské ná-
rodní galerii v Bratislavě, ve výstavní síni Svazu čes-
koslovenských spisovatelů v Praze a v Domě umění 
v Ostravě. 
 V říjnu 1959 vyšla Bidlova čítanka pod redakcí 
Vladimíra Thieleho. Během příprav knihy odmítla 
účast na publikaci Bidlova životní partnerka Emilie 
(Emka) Horáčková. Po vydání se publikace dočkala 
převážně odsuzujících recenzí. Ačkoli byly přiznány 
kvality úvodní studie Arsena Pohribného, čítance 
bylo vytýkáno zastření skutečného těžiště Bidlovy 
tvorby – politické karikatury – na úkor méně zda-
řilých a relativně nevýznamných realizací v oblasti 
ilustrací knih pro děti, chaotické uspořádání a – slo-
vy recenzenta Výtvarné práce – „značně banální“ 
Thieleho texty.
 Roku 1960 Vladimír Thiele použil Bidlovy kres-
by pro svoji knihu Fůra humoru o známých lidech. 
 V knize Jaroslava Seiferta Všecky krásy světa, 
vydané poprvé v  roce 1981 v  exilových naklada-
telstvích Sixty-Eight Publishers v  Torontu a Index 
v Kolíně nad Rýnem, je Františku Bidlovi věnována 
kapitola „V básnickém křesle“. 
 V roce 2006 byly Bidlovy práce zahrnuty do vý- 
stavy V okovech smíchu. Karikatura a české umě-
ní 1900–1950, uspořádané v Galerii hlavního města 
Prahy, a do stejnojmenné publikace Tomáše Wintera 
a Ondřeje Chrobáka, jež vyšla v nakladatelství Gallery. 
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Chronology
František Bidlo is born on 3 September 1895 at house 
no. 293 in Královské Vinohrady, Prague (where 
Polská street joins Americká street today), as the 
youngest of five siblings. Studies at the Vršovice  
grammar school in Hálkova street (today Kodaňská 
street) from 1906 to 1910. His drawings are seen 
by Mikoláš Aleš. Reportedly Aleš recommends that 
František should enrol as a student at the Acade-
my of Fine Arts in Prague. In 1910 he enters a bu-
siness academy, at his father’s wishes. He does not 
complete his studies. In 1912 he is sent as an appren- 
tice to Vienna, where three years later he passes  
the journeyman’s examination at the Tauer milliner’s 
workshop.    
 In winter 1916 he is sent to the Italian Front. 
Following demobilization he finds work at the Jan 
Weiss milliner’s workshop in Prague’s Celetná street. 
František’s brother Josef does not return from the  
Russian Front. 

1925–1939
Begins to publish his cartoons in Rudé právo in 1925. 
Soon his political and satirical drawings are appea-
ring in Rudý večerník, Trn, Šlehy, Tvorba and many 
other publications. In 1928 he leaves his job at the 
milliner’s workshop and begins to make his living by 
his drawing. 
 In 1929 the first books with Bidlo’s illustrations 
are published: The True Story of a Good Dog by Pierre 
Besbre and The Smugglers by Franta Sauer.  
 From 1930 to 1933 his drawings appear in Ero-
tická revue; in 1932 he illustrates the Erotic Russian 
Folk Tales collection for Jindřich Štyrský’s Edice 69. 
An Exhibition of 50 Jolly Drawings by František Bidlo 
is held in the Krásná jizba hall of Družstevní práce 
publishers from 13 February to 11 March 1932. It is 
opened by František Halas.  
 From 24 March 1933 his work is shown at the 
Museum of the Revolution in Moscow; on 13 April 
the exhibition is moved to the Moscow Artists’ Club.  
 From 22 April to 18 May 1933 a collection of 50 
new cartoons is exhibited in the Krásná jizba hall 
of Družstevní práce publishers. Again the exhibition 
is opened by František Halas. Exhibits include the  
series Culture in Today’s Germany, Hitler Has Met His 
Targets, A Programme of Czechoslovakian Fascism 
and Marx in Czechoslovakia.  

 Bidlo contributes the accompanying illustrati-
ons to the book Greetings to Paris: Anti-fascist lyric 
poetry, an engagé collection of poetry by young co-
mmunists attached to Mladá garda magazine, with  
a foreword by Egon Erwin Kisch.   
 From 7 – 13 December 1933 he shares an exhi- 
bition with Antonín Pelc at the YMCA Hall in Hradec 
Králové. From 17 – 31 December 1933 an exhibition 
of the works of František Bidlo, Adolf Hoffmeister, 
Josef Novák, Richard Lander and Antonín Pelc is 
held in the market hall of the Industrial Museum for 
Eastern Bohemia in Chrudim. In January 1934 he be-
comes the first editor-in-charge of the Czech edition 
of the satirical magazine Simplicus, which has been 
put together by German artists living in emigration 
in Prague. The magazine appears until September of 
the same year, after which it continues in the Ger-
man edition only, under the title Simpl.     
 Between 6 April and 6 May 1934 he takes part 
in the International Exhibition of Caricature and 
Humour, held in the building of the Mánes Union of 
Fine Arts and curated by Emil Filla, Adolf Hoffmeis-
ter and Alois Wachsmann. Under pressure from the 
German Ambassador, the police confiscate from the 
exhibition works by George Grosz, John Heartfield 
and Thomas Theodor Heine. 
 In 1934 Bidlo illustrates Karel Havlíček Borov-
ský’s Book of Verse and Ashen, a collection of poems 
by Josef Hora.  
 Melantrich publishes A Reader’s Calendar for 1935, 
edited by František Bidlo and poet Jiří Mašek.  
 Between 8 February and 4 March 1936 an ex-
hibition of Bidlo’s literary caricatures is held in the 
Krásná jizba hall of the Družstevní práce publishing 
house; the opening address is given by Jaroslav Seifert. 
 In 1936 he illustrates Jaroslav Seifert’s collecti-
on of poems Songs for the Rotary Press and the book 
A Poet’s Year: 33 poets write at the day’s border (an 
anthology of satire and irony for 1936), which is pu-
blished by Družstevní práce and edited by Vincy 
Schwarz.  
 He contributes to An Anthology by Anti-Fascist 
Artists, together with Adolf Hoffmeister, Jindřich 
Štyrský, Antonín Pelc and Toyen. In 1936 he is admi-
tted as a member of the Mánes Union of Fine Artists. 
He illustrates Three Fat Men by Yuri Olesha and Ilya 
Gruzdev’s Life of Maxim Gorky. 
 From 4–28 February 1937 a collection of 85 
cartoons by Bidlo is shown at the Museum of Eas-
tern Slovakia in Košice; the text of the catalogue is  
written by František Novotný.   

 From 12 October to 28 November 1937 Bidlo 
contributes to the exhibition Mánes Today; with re-
spect to patron Edvard Beneš, some of his works are 
removed. 
 In 1937 he illustrates Jaroslav Seifert’s collecti-
on of poems Spring, Adieu and Poems for a Wall: the 
poet’s year 1936–7 (an anthology of satire and irony for 
1937), edited by Vincy Schwarz.  

1939–1945
In the years of the Protectorate Bidlo works mostly 
on series of illustrations for private collectors. The 
books The Philharmonic Laughs by Bedřich Dobro-
dinský (1941) and A Novel of an Epigrammatist’s Life 
and Two Situational Epigrams by Jaroslav Vojtěch 
(1944) are published with Bidlo’s illustrations. 
 On 16 January 1945 he is interrogated by the  
Gestapo at the Petschek Palace in Prague, after  
which he is interned at the Small Fortress in There-
sienstadt. He contracts epidemic typhus and diph-
theria. On 5 May 1945 he is taken from Theresien-
stadt to Bulovka hospital, where he dies on 9 May.   

1945–2006
On 22 May 1945 he is buried at the Olšany Cemetery. 
The epitaph on his headstone is by František Halas. 
 In 1959 there are exhibitions of Bidlo’s carica-
tures and political drawings in the Brno House of 
Art, the National Gallery of Slovakia in Bratislava, 
the exhibition hall of the Czechoslovak Writers’ Uni-
on in Prague and the Ostrava House of Art. 
 In his book All the Beauty in the World, first pu-
blished in 1981 by the publishing houses in exile Si-
xty-Eight Publishers (Toronto) and Index (Cologne), 
Jaroslav Seifert dedicates the chapter ‘In the poet’s 
chair’ to František Bidlo.  
 In 2006 works by Bidlo are included in the ex-
hibition Fettered by Laughter: Caricature and Czech 
Art 1900 – 1950, held at the Prague City Gallery, as 
well as in the Gallery house’s publication of the 
same name (by Tomáš Winter and Ondřej Chrobák).   
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Schoberova policie
druhá polovina 20. let
tuš, papír, 220 x 150 mm
PNP, inv. číslo: OUS 46/71-43

Johann Schober byl rakouský policejní 
důstojník a politik zodpovědný za zásah proti 
sociálním nepokojům ve Vídni v červenci 
roku 1927, během nichž byl zapálen 
Justiční palác. Při krvavém potlačení protestů 
bylo zastřeleno 89 demonstrujících. 

Schober’s Police 
mid to late 1920s
Indian ink, paper, 220 x 150 mm
PNP, inv. no. OUS 46/71-43

Johann Schober, politician and senior officer 
in the Austrian police, was responsible 
for the crackdown on social unrest in Vienna 
in July 1927, in the course of which 
the Palace of Justice was set on fire. 
The protests were suppressed by violent 
means, with 89 demonstrators shot dead.




