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K větnové dny jsou pro nás
směsí vzpomínek velmi
rozdílných, vždy však sil-

ně emotivních. Dne 11. května
v 11 hodin si tradičně poslední
z žijících rodinných příslušníků
na Olšanských hřbitovech připo-
mínají, že v tuto dobu v roce pěta-
čtyřicátém minulého století začali
„osvoboditelé“ odvlékat českoslo-
venské občany ruského, ukrajin-
ského, běloruského… původu do
sovětských gulagů. V tomto týd-
nu jsme si i díky instituci Poslední
adresa, kterou po vzoru připomí-
nání památky obětí holokaustu po-
kládáním kamenů zmizelých
(Stolpersteine) i ruského předobra-
zu Poslednij adres z roku 2014 na
našem území reprezentuje Ústav
pro studium totalitních režimů
a gulag.cz, připomněli na třech
konkrétních pražských adresách
památku obětí jak sovětských, tak
československých komunistic-
kých represí: tajemník Filozofic-
ké fakulty Ukrajinské svobodné
univerzity v Praze Mykola Rossi-
nevyč (Viktorinova 3, Praha 4 –
Nusle) byl zatčen příslušníky so-
větské vojenské rozvědky

SMERŠ 12. května 1945, odvle-
čen do Sovětského svazu, kde ze-
mřel ve vězení 10. února 1946. I li-
terární historik Alfred Bem (Roo-
seveltova 29, Praha 6 – Bubeneč)
byl zatčen rozvědkou SMERŠ
16. května 1945 a zemřel patrně
ještě v Československu během vý-
slechů. Technický úředník Josef
Charvát (Svatovítská 4, Praha 6)
byl zatčen 17. května 1949 a jako
účastník protikomunistického od-
boje byl souzen v politickém pro-
cesu a popraven 5. listopadu
1949.
Na těchto adresách si ko-

lemjdoucí budou díky malé tabul-
ce, která se vejde do dlaně, moci
všimnout osudů lidí, kteří se provi-
nili tím, že jim rozum a svědomí
velely bojovat proti bolševické/ko-
munistické zvůli, byli zatčeni a do
svého domova se už nevrátili.
V domě v Rooseveltově ulici, kte-
rému se říkalo ruský nebo profesor-
ský, už před třiceti lety sdružení
Oni byli první instalovalo pamětní
desku s připomínkou obyvatel, kte-
rým se z bolševického Ruska poda-
řilo odejít, v Československu vy-
studovali, vytvářeli nezanedbatel-
né hodnoty, založili rodiny, přesto
je rozvědka SMERŠ našla hned
v prvních poválečných dnech.
„Jedno jméno, jeden život, jed-

na tabulka“ zní motto Poslední ad-
resy. A kolik jich bylo! To není mi-
nulost. Zapomínat, jak se právě
znovu ukazuje, je nepřípustné.

Druhé sólové album vydala
polovina již neexistujícího
dua Kieslowski, všestranný
hudební tvůrce David
Pomahač. Ačkoli je
označován za písničkáře,
novinka Neviditelný sahá
mnohem dál, než jaká je
představa této muzikantské
disciplíny, alespoň
v konzervativním slova
smyslu.

ONDŘEJ BEZR

P řestože by některé z osmi
nových písní jistě šly upra-
vit i pro sólové hraní s kyta-

rou, materiál alba vznikal úplně ji-
nak, než jak si představujeme
tvůrčí proces klasického písničká-
ře. Zejména proto, že se jedná
o společné dílo Davida Pomahače
s jeho průběžným spolupracovní-
kem i z minulých let, zde produ-
centem desky Martinem Hůlou,
známým také pod pseudonymy
Martin Tvrdý nebo Bonus.
„Od první spolupráce, ještě

v době Kieslowski, jsem chtěl dě-
lat s Martinem víc. Je geniální.
Chodil jsem k němu do studia jed-
nou týdně, nic nebylo předem
dané, hudbu na desku jsme napsa-
li a nahráli společně. Nahrál jsem
baskytary a lap steel kytaru, pak
už jen synťáky, kytarám jsme se
vyhýbali. Hráli jsme, improvizo-
vali, hledali divné zvuky a povída-
li si,“ citují stránky vydavatelství
Minority Records protagonistu
alba.
Tím je do značné míry řečeno

vše důležité. Přestože na koncer-
tech můžeme Pomahače vídat
s elektrickou kytarou, hrává nej-
častěji v duu se svým synem Já-
chymem, který obsluhuje další in-
strumenty a hlavně elektroniku.
Nicméně na Neviditelném kytara
skutečně prakticky nezazní,
a pakliže ano, je zkreslena do ne-
poznatelné podoby.
V tom je zvuková podstata alba

Neviditelný, a proto je lze na čes-
ké scéně zařadit například mezi
podobně pojaté počiny LenkyDu-

silové nebo tria Kittchen (kde
v obou případech podobnou roli
jako pro Pomahače Hůla plní elek-
tronický producent Aid Kid). Pri-
márně tu totiž nejde o rozluštitel-
ný zvuk jednotlivých nástrojů,
ale o cosi jako zvukové prostředí,
které nese textové sdělení.
V případě Neviditelného je ono

prostředí značně industriální, sa-
mozřejmě v elektronickém slova
smyslu, do žádných kovadlin se
tu nebouchá. Dobrou ukázkou
tvůrčího principu ostatně je sklad-
ba Bez konce, vlastně elektronic-
ká industriální koláž beze slov
(tedy vlastně zdánlivě popírající
„písničkářskou“ podstatu alba),
jež je bonusem ke streamované
a cédéčkové verzi alba, neboli na
vinylu ji nenajdeme.
Jenomže nejde zde jen o zvuko-

vé plochy, například takový
Klaun, asi nejpatrnější spojnice
mezi „starým“ a „novým“ Poma-
hačem, je výrazně melodická pí-
seň, kterou si – pravda, s jiným
aranžmá a patrně i s jiným textem
– lze představit i v rámci main-
streamu. Melodické útržky jsou
všudypřítomné i v dalších pís-
ních, byť na celém albu jedno-
značně nabývá vrchu emotivní de-
klamace ne nepodobná té, jakou
známe od Jakuba Königa z projek-
tů Kittchen a Zvíře jménem pod-
zim. Jistěže tu nejde o kopii, jen
o podobný přístup, k němuž by-
chom samozřejmě nalezli množ-
ství paralel kdekoli na světě. Ale
pochopitelně je velká pravděpo-
dobnost, že posluchačské tábory
obou tvůrců se budou do značné
míry překrývat.

Autentické svědectví
Na rozdíl od hodně depresivního
a velmi osobního sólového debu-
tu Davida PomahačeDo tmy je da-
leko se protagonista tentokrát za-
klíná tím, že jeho sdělení není in-
spirováno jeho životem, nýbrž lite-
rární tvorbou H. G.Wellse. To do-
zajista může být pravda, nicméně
pokud k jednotlivým písním Po-
mahače přivedly jednotlivé Well-
sovy věty (a prý zčásti také pří-
běhy jeho přátel), onen osobní roz-
měr v žádném případě nepostráda-
jí. Proč by měl autor reagovat na-
psáním textu na téma něčeho, co
by v něm silně nezarezonovalo?

A v čem by tedy necítil reflexi své-
ho vlastního uvažování, cítění, ži-
vota? Jestliže se Pomahač ve
svých písních – opět dost potem-
něle, samozřejmě – zpovídá z ne-
jistot (první verše alba, které atmo-
sféru desky linkují, znějí: „Co
kdybych tu vůbec nebyl / co by se
stalo?“), není podstatné, zda je to
autentická nebo „inspirovaná“ po-
chybnost. Je napsaná pomyslným
Pomahačovým perem a deklamo-
vaná jeho ústy. Čímž svoji jedno-
značnou autenticitu dostává.
Právě v tom, v této autenticitě,

je album Neviditelný mimořádně
silné. A proto je můžeme klidně
považovat i za „písničkářské“, aby-
chom se vrátili na začátek. Proto-
že bez ohledu na použité prostřed-
ky, které prostě pracují se všemi
dobovými možnostmi vytváření
zvuku, v první řadě vydává svědec-
tví o svém autorovi a interpretovi
v jedné osobě. Brnkat na kytaru
k tomu rozhodně nemusí.
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Ať už vidíte budoucnost kdekoli, náš tým pomůže vaší firmě na každém
kroku. Od financování přes inovace po odborné poradenství. Inspiraci
pro rozjezd udržitelného podnikání najdete na spolecne-udrzitelne.cz
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Na koncertech oproti studiu můžeme Davida Pomahače vídat s všudypřítomnou kytarou FOTO VLADISLAV STEINBAUER

Písničkářství bez kytary
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Zapomínat je
nepřípustné


