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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Ivan Kyncl a Îivot tûch druh˘ch
V Komorní galerii fotografie J. Sudka, Maiselova 2, Praha
1, probíhá do 31. bfiezna v˘stava fotografií Ivana Kyncla,
syna novináfie Karla Kyncla, kter˘ zemfiel v roce 2004 ve
vûku 51 let. Ivan dokázal se sv˘m fotoaparátem zachytit to,
co se snad nikomu jinému nepodafiilo zmapovat: obludnost
perzekucí v dobû normalizace a zároveÀ v‰ak i odpor proti
ní.
Setkali jsme se pouze jednou v Lond˘nû v roce 1982 a

vûnoval mi fotografii Marty Kubi‰ové. Pozdûji podle ní
udûlala moje manÏelka Maria Gabánková její portrét. To je
jen ukázka toho, Ïe jeho fotografie byly skvûlé i po umûlecké
stránce.
S pozvánkou na v˘stavu od Jifiího Gruntoráda z Libri

Prohibiti jsem dostal i nûkolik Ivanov˘ch fotografií. Jsou na
nich fotky Václava Havla, kdy je na nûkolik hodin propu‰tûn
z vûzení, aby se zúãastnil pohfibu svého otce, ãi fotky, které
Ivan Kyncl udûlal pfies plot vûzení. Zaujala mne jedna,
pofiízená z jedoucího auta, která zachycuje, jak pfiíslu‰níci
VB perlustrují koncem fiíjna 1979 ty, ktefií pfii‰li podpofiit
souzené obránce lidsk˘ch práv z V˘boru na obranu
nespravedlivû stíhan˘ch (VONS).
Mohl bych teì pouÏít jednoduchého triku, zanadávat na to,

jak to byla hrozná doba, pfiipomenout, kolik lidí bylo
zavfien˘ch, ale o to mi v tuto chvíli nejde.
·panûlsk˘ filosof José Ortega y Gasset (1883-1955) napsal,

Ïe v latinské Americe jsou zemû, kde je dvakrát roãnû
pfievrat, ale nikdy nedojde k revoluci, ãi ke zmûnû systému.
Ke zmûnû totiÏ musí dojít uvnitfi ãlovûka.
V tûchto dnech se kupodivu hraje, jak v âechách, tak i v

Kanadû nûmeck˘ film Îivot tûch druh˘ch. O filmu jsem psal
v reportáÏi z Torontského mezinárodního filmového festivalu
a byl nominován na amerického Oskara. Právem.
Dûj filmu se odehrává v b˘valé NDR, kde vysok˘ dÛstojník

tajné policie se pomalu pfiemûÀuje a z pronásledovatele
disidentÛ se stane jejich ochráncem. Po pádu
komunistického reÏimu pfiijímá s pokorou svÛj údûl
vydûdûnce na okraji spoleãnosti.
Jistû, není to typick˘ pfiíbûh a s lupou bychom asi dnes

hledali nejen nûjakého estébáka, kter˘ se stydí za svou
minulost, ale kohokoliv jiného, kdo se stydí za to, Ïe
kolaboroval s minul˘m reÏimem. Navíc je zde je‰tû
patologická skupinka lidí, která se k minulému reÏimu a k
ãlenství v komunistické stranû hrdû hlásí.
Minul˘ mûsíc byl odhalen v Polsku vysok˘ církevní

hodnostáfi, kter˘ spolupracoval s polskou komunistickou
policií. Po tomhle skandálu se chtûjí i v âechách podívat na
to, jestli nûktefií biskupové nebyli zároveÀ agenty. Na
Slovensku jsou tfieba nejasnosti okolo biskupa Jána Sokola,
kter˘ se nedávno velice pozitivnû vyjádfiil o období
Slovenského ‰tátu. Nechci zde probírat jednotlivé kauzy.
Nûkdo si myslel, Ïe komunistickou StB zkrátka pfieãÛrá a
ono se to vrátilo k nûmu zpátky.
Pavol Mihál, kter˘ byl ‰éfem Interpolu musel odejít z tohoto

teplého místeãka ne proto, Ïe byl pfiíslu‰níkem StB, ale
proto, Ïe byl pfiedtím  spolupracovníkem StB.
Vrátíme-li se k nûmeckému filmu Îivot tûch druh˘ch, pak

je docela pravdûpodobné, Ïe kdyby schopn˘ policejní
dÛstojník zÛstal hajzlem, mohl jako odborník slouÏit u
policie dodnes. Takhle skonãil jako prodavaã novin.
Spisovatel, kterého sledoval se nakonec skrz materiály, do
kter˘ch se mohl podívat, dovûdûl, Ïe ho jeho agent kryl a
zachránil pfied kriminálem. Toto zji‰tûní ho natolik osloví, Ïe
o svém agentovi napí‰e knihu. Je to jediná satisfakce, které
se zkrachovalému policejnímu dÛstojníkovi dostalo. Mohlo
ho tû‰it, Ïe vlastnû alespoÀ nûkdo ocenil jeho stateãnost. V
zemi, kde manÏelka doná‰ela na manÏela je pravdûpodobn˘
i tento pfiíbûh.

Pamatuji se, Ïe jednou jsem byl na Borech sám na cele.
VyuÏil jsem chvíle ticha k tomu, abych si zacviãil jógu. V tom
se rozletûli dvefie a do místnosti vletûl bachafi s kuriózní
hodností nadpraporãíka. KdyÏ mne uvidûl, Ïe kleãím na
zemi, vidûl jsem v jeho oãích zdû‰ení. Bylo to jako kdyby
omylem vstoupil do místnosti, kde se pfievléká mladá Ïena.
Po chvíli se ozvalo zaklepání a pak vstoupil. „Víte, kdyÏ se
chcete modlit…“ Chtûl jsem mu vysvûtlit, Ïe se nic nestalo,
Ïe jsem se nemodlil, ale ãím víc jsem se snaÏil mu to
vysvûtlit, tím víc se on snaÏil mnû vysvûtlit, Ïe s náboÏensk˘m
pfiesvûdãením to budu mít v kriminálu tûÏk˘, ale Ïe jeho se
nemusím bát, Ïe on by mnû rád pomohl. Vidûl jsem ho pak
je‰tû dvakrát nebo tfiikrát, pofiád nepostupoval, pofiád mûl
tu smû‰nou hodnost nadpraporãíka a byl to jiÏ star‰í ãlovûk.
MoÏná, Ïe s touto hodností to doslouÏil do penze, moÏná,
Ïe ho nesametovû smetla na rozdíl od jin˘ch sviní sametová
revoluce.
Zaãal jsem s v˘stavou fotografií Ivana Kyncla. Podle mne

se jedná o fotografii z rohu Spálené a Myslíkovy ulice z 25.
fiíjna 1979. MoÏná, Ïe to bylo o den dfiíve, moÏná o den
pozdûji. Na tom nezáleÏí. Byl jsem t˘den venku z kriminálu
a potfieboval jsem se, jak fiíká uteãenec v jednom ·uk‰inovû
filmu nad˘chat ãerstvého vzduchu. Na druhou stranu se

konal politick˘ proces a tam vût‰inou disidenti chodili
projevit solidaritu. Ne s pfiíli‰ velk˘m nad‰ením jsem se tedy
vydal k soudu do Spálené ulice. Do soudní budovy nás v‰ak
nepustili. Postávali jsme pfied ní, ale i z místa pfied soudní
budovou jsme byli vytlaãeni, takÏe jsme se soustfiedili
naproti u obchodu se zeleninou. Netrvalo dlouho a pfiijela
VB (ten okamÏik Ivan Kyncl zachytil na tomto snímku) a
zaãala perlustrace (oficiální termín pro kontrolu obãansk˘ch
prÛkazÛ) a pokud nûco nebylo v pofiádku, zaãali odváÏet
úãastníky této tiché demonstrace na policejní stanici. Byl
jsem z kriminálu ostfiíhan˘ a oholen˘, navíc jsem nemûl
je‰tû zamûstnání. Smífiil jsem se s tím, Ïe jsem na svobodû
byl moÏná jen t˘den. Pfii‰el ke mnû mlad˘ pfiíslu‰ník a
podíval se do mého obãanského prÛkazu. Oznámil mi, Ïe
moje fotografie v obãanském prÛkazu se neshoduje s mojí
podobou, pak Ïe nemám zamûstnání. SnaÏil jsem se mu to
nûjak vysvûtlit. NeÏ jsem zaãal s objasÀováním, vrátil mnû
rychle obãansk˘ prÛkaz a s úsmûvem dodal: „Chápu, státní
zamûstnanec…“ a propustil mne. Asi jsem smrdûl stále
je‰tû kriminálem.
A mezitím Ivan KynclÛ z auta fotil, ale o tom jsem se

dovûdûl aÏ teì po 28 letech.
Ale‰ Bfiezina

***

V âechách jde o vÛbec první v˘stavu Ivana Kyncla, kter˘ se proslavil mnohem víc ve Velké Británii, neÏ ve své domovinû.
Ivan Kyncl se bohuÏel své první v˘stavy nedoÏil. Zemfiel v roce 2004 v pouh˘ch 51 letech. Kyncla potkal umûleck˘ osud
fiady ãesk˘ch emigrantÛ - zatímco v âechách je znám pouze úzké skupinû lidí, v Británii se bûhem svého exilu vypracoval
mezi pûtici nejprestiÏnûj‰ích divadelních fotografÛ. Jeho cesta k respektovanému fotografovi v‰ak byla trnitá. Syn
novináfie, pfiekladatele a po roce 1968 i vûznûného disidenta Karla Kyncla jde ve ‰lépûjích svého otce a stejnû jako on se
stává pfiíslu‰níkem ãeského disentu. V sedmdesát˘ch letech Ivan Kyncl fotograficky dokumentuje neoficiální politickou a
kulturní scénu - ilegální bytové divadlo Vlasty Chramostové, koncerty PlastikÛ, scény z absurdních her Václava Havla,
ale i soudní procesy s disidenty, setkání signatáfiÛ Charty 77 ãi pohfieb prvního mluvãího Charty 77 filosofa Jana Patoãky.
Kyncl, neustále perzekuován Státní bezpeãností, v roce 1980 emigroval do Velké Británie. V emigraci se postupnû
vypracoval na dvorního fotografa pfiedních britsk˘ch divadelních scén - Royal National Theatre, Royal Shakespeare
Company, English National Opera. Spolupracoval s takov˘mi osobnostmi, jako byl Harold Pinter, Tom Stoppard, Arthur
Miller nebo Andrew Lloyd Weber. Ivan Kyncl Ïil i pracoval s obrovsk˘m nasazením. To se mu v fiíjnu 2004 stalo osudn˘m
- Kyncl neãekanû zemfiel na selhání srdce.


