Takový klub však v době
čerstvě založeného SSM
neměl naději na dlouhou
existenci, a tak ho noví
páni zanedlouho zavřeli. V
první polovině sedmdesátých let jsem s partičkou
kamarádů hledal, jak by se
dalo něco zajímavého
podnikat, a vyhlídli jsme si
tenhle zavřený Arocolaclub. Abychom od něj dostali klíče, založili jsme ZO
SSM Dejvice, kde jsme
Obraz Kájova bratra
ostatně všichni bydleli.
Jana z Arocolaclubu.
Obvodní výbor SSM měl
radost, že se těch prostor
konečně někdo ujme. Představovali si nejspíš, že tu
budeme pořádat besedy se zasloužilými soudruhy,
kteří mládež poučí o tom, jak dělníci stávkovali za
Masaryka. My ale měli jinou představu, chtěli jsme
navázat na původní program, pořádat diskotéky a zvát
divadla malých forem. Když to vyšlo najevo, klub nám
zavřeli znovu, tentokrát ale definitivně (ani nevím, co
tam dneska je).
Káju Saudka to dvacet let trvající bezčasí nezlomilo,
ale nepochybně zkrušilo. Nejlepší léta života jako výtvarník prožil vlastně na okraji, a tak když po roce
1989 měl opět možnost svobodně publikovat, původní
jiskra už byla pryč… Dál sice pilně kreslil a maloval, na
původní úspěch však už navázat nedokázal.
A pak přišla tragédie. Verze, jak k tomu došlo, jsou
dvě. Na Velikonoce v roce 2006 mu mělo zaskočit
sousto a on se začal dusit. Než ho přivolaní zdravotníci
resuscitovali, přerušilo se mu na příliš dlouho okysličování mozku a Kája upadl do kómatu. Jeho bratr Jan
však po čase prohlásil, že to nebylo sousto, ale
opilecké zvratky, čím se Kája dusil (tedy konec stejný
jako u jeho dlouholetého přítele malíře Josefa Vyleťala).
Ať tak či tak, Karel Saudek od té doby ležel devět let v
kómatu v nemocnici, otevíral oči, přijímal potravu, ale
na své okolí nereagoval. Po celou tu dobu ho vytrvale
navštěvovala jeho žena Johana, která dokonce uvedla,
že se po těch dlouhých letech z vegetativního stavu
konečně začal probírat. Zda to byla pravda, těžko
soudit. V každém případě 25. června roku 2015 skončila jeho pozemská pouť a jedinečný kreslíř Kája
Saudek ve svých osmdesáti letech zemřel. Řekli byste
– dlouhý život. Ale nezapomínejme, že mu z nich šest
let ukradla německá okupace, dalších bezmála čtyřicet
komunistický režim a devět fatální nehoda… A o to je
jeho dílo obdivuhodnější!
Nová známka je krásná a já jsem moc rád, že vyšla.
Myslím, že právě tohle je cesta, kterou by naše
známková tvorba měla jít. Vybírat témata, která lidi
opravdu osloví, připomenou jim kus jejich vlastního
života, pobaví je a potěší. Takže – Díky, Kájo!
FB
PS: Známku by si samozřejmě zasloužil i Karlův bratr
Jan. Třeba s tou slavnou fotografií, jak drží v náruči
syna, nebo tu se ženou odcházející s dvojicí dětí po
silnici do dáli…
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Společné vydání ČR - Izrael
Název emise: TGM v Izraeli
Den vydání: 30. listopadu 2021
Hodnota: Z (ke dni vydání 45 Kč); č. 1146
Rozměr známkového obrazu: 36 x 26 mm
Výtvarný návrh: David Ben-Hador
Druh tisku: OF; Papír: fl-an-OF
Tisk: Hradištko, sro.
Tisková forma: 2x 50; Náklad: 500 tis. známek
Výtvarný návrh FDC: Petr Foltera
FDC: digitální tisk; Náklad: 2.800
Tisk: Hradištko, sro.

Málo známý, ale hluboce čestný výrok prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v rozhovoru s novinářem německy vydávaného pražského listu
z roku 1934 vysvětluje, jak se TGM jako člověk ve
vztahu k židům cítil. Na otázku „Pane prezidente, jste
antisemita?“, odpověděl „Citem ano, rozumem ne“.
Takhle pravdivě a otevřeně by dokázal odpovědět asi
málokdo. To už měl čtyřiaosmdesátiletý Masaryk za sebou polenský proces, kvůli kterému ho mnoho spoluobčanů zatratilo, a také cestu do Svaté země, kterou
v roce 1927 navštívil jako první hlava státu v moderní
historii. Jako kluk přitom vyrůstal v antisemitském prostředí, tradujícím obvyklé pověry o užívání krve křesťanských panen. Dokázal však tuto zátěž z dětství rozumem překonat, i když si uvědomoval - a dokonce to
otevřeně přiznal -, že v oblasti citové v něm přetrvává.
O to obdivuhodnější je, co všechno pro změnu pohledu většinové společnosti na židovské spoluobčany
vykonal. To mu také v Izraeli nikdy nezapomněli, a
vedle náměstí a ulic po něm pojmenovali i vesnici - Kfar
Masaryk. Z té také pochází mozaika, kterou za jeho
portrét umístil izraelský tvůrce známky. Její podoba je
u nás nezvyklá, ale jde o společné vydání, tak ji berme
jako vítané vybočení z tradice.
FB

