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Phil Shoenfelt
nemám žádné PoSelStví
TexT  miChAel KyselKA        foTo  elišKA RiChteROvá

Patří patos minulosti? Z dnešní laptopové kultury jen vzácně vycedíme intenzivní prožitek, natož obdiv či pokoru, jakou 
jsme cítili při koncertech třeba Bauhaus či Oceánu, ale třeba i skupiny Journey. O to zřetelněji ční ve světě současného 
rock & popu echtovní klasici typu Dylana, Bolana, Vysockého, Cashe, Cohena, Simona, Plíhala, Cobaina – minstrelů v objetí 
múz, kterým pak spláceli svým životním stylem, někteří „až na dřeň“. Umění dle Karla Čapka přitahuje zlé duchy a trochu 
Fausta, Shakespeara a snad i Mefistotela má v sobě i anglický skladatel, kytarista a zpěvák Phil Shoenfelt, již přes 20 let 
žijící v Praze.

K
dy ses poprvé seznámil 
s kytarou?
Řeknu ti to přesně – ve 
stejný den, kdy zastřele-
lili Kennedyho. Zkoušel 

jsem úplně poprvé melodii Shazam!  
od Duana Eddyho. V tom vstoupila  
do místnosti matka mého učitele kytary 
a oznámila mi zprávu, která otřásla svě- 
tem: prezident nejmocnější země byl 
zavražděn.

Kennedy prý byl závislý na amfetami-
nech a rád si pouštěl ústa na špacír, 
obzvláště při styku s milenkami.  
Nemohl být zavražděn kvůli tomu?
To je něco, co se nikdy s jistotou ne- 
dozvíme! Zdá se, že dostal od doktora 
Maxe Jacobsona hodně injekcí metam-
fetaminu (v podstatě pervitinu), stejně 
jako mnoho dalších celebrit a politiků  
v té době, včetně Kennedyho milenky 
Marilyn Monroe. CIA začala mít obavy, 
že se prezident stal bezpečnostním rizi-
kem, že mluví příliš mnoho a že se stává 
nestabilním a nespolehlivým. Kvůli pře- 
dávkování prý také zklamal při schůzce 
s Chruščovem a CIA považovala za zra- 
du jeho postoj při neúspěšné invazi  
v Zátoce sviní... Jak ale říkám, úplnou 
pravdu se nikdy nedozvíme.

Od provokace  
k emocím
V New Yorku jsi pak založil kapelu 
Khmer Rouge, pojmenovanou podle 
Pol Potových vojáků, odpovědných za 
genocidu v Kambodži. Proč ten název?
Vytvořil jsem Rudé Khmery v roce 1981 
s Barrym Myersem (DJ Scratchy). Byli jsme 
ovlivněni pařížským situacionistickým 
hnutím a kapelami jako The Clash, Joy 
Division a Gang Of Four. Chtěli jsme být 
politickou kapelou, byť se to při pohledu 
zpátky zdá naivní. Název skupiny byla 
provokace – stejně jako když Sex Pistols 
dali královně do nosu sichrhajcku anebo 
když si Joe Strummer oblékl červené tri- 
čko Brigade Rosso. Cílem bylo lidi šoko-
vat, probudit, přinutit je k zamyšlení.

Návrat do Anglie ti zachránil život...
Asi ano. V době návratu v roce 1984 

jsem byl těžce závislý na heroinu a vážil 
kolem 60 kilogramů. Trvalo mi ještě 
čtyři roky, než jsem se od něj osvobo- 
dil. Nerozhodnout se včas, asi bych  
se do své rodné země vrátil v rakvi!  
New York může být velmi extrémní  
a intenzivní, ale může být i destruktiv- 
ní, což zejména v letech sedmdesátých  
a osmdesátých ve spojení s tehdejší 
popularitou drog a pouliční krimina- 
litou skutečně byl.

Jak začala tvá hudební cesta v Čechách?
Když jsem navštívil Prahu jako turista 
na počátku 90. let, dal jsem svoje první 
CD Jirkovi Neumannovi, který ho hrál 
na Radiu 1. Seznámil mne s promotérem 

Františkem Wankem, který pak spolu  
s Danielem Šustrem zorganizovali moje 
první české turné, na němž mne dopro-
vázela Danova kapela Tichá dohoda 
(bez zpěvačky Blanky Šrůmové – pozn. 
aut.). Kluci se během několika zkoušek 
naučili moje písně a v létě 1994 už jsme 
hráli naplno. Bubeník Jarda Kvasnička  
a baskytarista Pavel Krtouš z tehdejší 
sestavy Tiché dohody se mnou dodnes 
hrají v mé kapele Southern Cross.
 
Jak se poselství tvých textů dostane 
k lidem, co neumějí anglicky?
Neexistuje žádné jejich poselství. O to 
jsem se snažil s Khmer Rouge, ale po-
sledních pětadvacet let se autorsky i na 
pódiu soustředím spíše na zachycení 
nálady, emocí a atmosféry. Je to víc 
existenciální, víc na základě osobních 
zkušeností, vztahů a stavů mysli. Jestli 
nějaké poselství, tak o opětovném spoje-
ní s dnes již pohřbenými, odcizenými 
city. Jinými slovy, je to starověký rituál  
a poslání poezie: probudit paměť  
a představivost.

Kolik „cyklů“ ve tvé kariéře zatím 
proběhlo?
Minimálně čtyři. Zatím!

Dvojitá oslava
Tom Komárek, tragicky zesnulý redak-
tor Rock & Popu, byl tvým přítelem?
Ano, byl. Stejně jako Nikki Sudden  
a Bruno Adams z Fatal Shore, se který-
mi jsem rovněž pracoval, i on zemřel 
příliš mladý. Byl velmi talentovaný  
a měl neuvěřitelnou znalost popkultury 
– hudby, filmů, knih, cokoliv. Představil 
mladé české generaci spoustu kapel, 
které by jinak nepoznala. Byl také skvě-
lým skladatelem s citem pro angličtinu, 
produkoval jsem dvě CD jeho kapele 
Secret 9 Beat. Strašně mi chybí.

Tvoje nové album The Bell Ringer, 
které pokřtíte 5. června v pražském 
Rock Café, bylo nahráno živě v žiž- 
kovské hospodě U vystřelenýho  
voka. Proč zrovna tam?
Oslavili jsme tak dvacet let od prvního 
koncertu v roce 1994, kterým jsme prá-
vě tam zakončili naše první české turné. 
Tehdy jsem se tam také setkal s Jolanou, 
která je nyní mojí ženou. Takže nové 
CD je taková dvojitá oslava – dvaceti  
let hraní s Jardou Kvasničkou a Pavlem 
Krtoušem a dvaceti let, co jsem potkal 
svou ženu. 

mé texty, tO 
je StarověKý 
Rituál A POsláNí 
Poezie: 
PRObuDit PAměť 
a PředStavivoSt.

P
ísničkáři z kolébky  
minstrelů, tedy Anglie, 
jako jsou Eddie Allen, 
Alasdair Bush, Guy 
Bennett, Adrian Bell 

nebo Phil Shoenfelt, si rádi vybírají  
za domov Prahu. Čím to je?
Řečeno krátce: Praha je překrásná  
a inspirující, nejen svojí historií, ale  
i tím, že je dnes vlastně takovou pale-
tou světa, kde se setkávají a protínají 
kultury a energie celé planety. Já po-
važuji za velkou čest i štěstí, že zde 
mohu žít a pracovat. Ale je to také 
tím, že muzikanti často rádi hledají 
nová prostředí – sám znám pár kapel, 
co touží naopak po Londýně... A kro-
mě toho, Praha je menší než dejme 
tomu Paříž, a tak je to víc vidět. Záro-
veň zde roste komunita „expatriotů“, 
z nichž někteří si koupili bar a v něm 
provozují živou hudbu i „open maj-
ky“ a přibližují si tak trochu atmo- 
sféru domova.

Na kytaru hraješ tzv. finger picking 
stylem. Dospěl jsi k tomu sám,  
nebo tě někdo inspiroval?
Mám mnoho vzorů a hrdinů. Když  
mi bylo třináct, tak mi otec půjčil 
Hendrixovu desku Axis: Bold As 
Love a to navždy změnilo mé vnímání 
hudby. Vliv na mne měl raný Mark 
Knopfler, později třeba Marcel Dadi, 
Chet Atkins, Big Bill Broonzy, Bert 
Jansch, Davey Graham, Robert John-
son... Když jsem působil ve Francii, 
hrál jsem na kytaru banjovou techni-
kou Earla Scruggse – a když jsem pak 
v Londýně hrál jazz, poslouchal jsem 
Joa Passe, Tucka Andresse, Wese 
Montgomeryho nebo Jima Halla.  
Z anglického folku let sedmdesátých 
pak třeba Johna Martyna, Nicka Dra-
ka, Richarda Thompsona, Fairport 
Convention atd. Vždy jsem miloval 
míchání stylů, ale nejblíže mám asi  
k folku, jazzu a blues.

Nazval bys muzikanství řemeslem?
Pakliže ti umožní se vyjádřit, tak ano. 
Ale potřebuješ talent, na kterém pak 

pracuješ. Je to stejné jako naučit  
se cizímu jazyku.

A považuješ své texty za básně?
Určitě ne. V angličtině jsou texty  
„lyrics“ a ten termín – slova, do kte-
rých je melodie oděna – je odvozen 

od lyry, „kytary“ dob minulých.  
A tajemstvím každého dobrého  
textu je zvukomalebnost.

Pro svoji ženu Zuzanu píšeš písně 
milostné. Jak bys jedním slovem  
charakterizoval další interpretky,  
se kterými jsi umělecky spojen?
Beata (Hlavenková) – lyrika. Monika 
(Načeva) – šanson. Lenka (Dusilová) 
– duše.

Příliv a odliv
Jak vznikalo tvé nové album?
V roce 2013 mne trápily nemoce a hod- 
ně času jsem proležel doma. Tehdy 
vznikla touha vytvořit kolekci písní  
v různých stylech a začal jsem téměř 
horečnatě psát. Vloni na jaře jsem  
se setkal s violoncellistou Jonášem 
Krejčím a dalším nadšencem pak  
byl DJ Sepap, u něhož jsme zkoušeli. 
Když jsem poté získal již osvědčené- 
ho bubeníka Davida Landštofa, steel-

kytaristu Pepu Štěpánka, Beatku Hla-
venkovou a přítele basistu z Anglie 
Jerryho Sallise, rozhodl jsem se, že 
mohu povolit o to více na jazzovém 
konci... Nahrávat s těmito lidmi pro 
mne opět bylo extatické a doslova 
katarze, a to ani nemluvím o Lence  
či Ianu Keloskym, který se díla chopil 
coby producent. Dík však patří úplně 
všem, kdo se na nahrávce podíleli. 
Myslím, že nové CD je výsledkem 
nejen této kooperace, ale zároveň  
i mého stavu bytí, vyrovnávání se  
s procesem stárnutí i změn, které 
probíhají v geopolitickém spektru.

A komu fandíš, když hraje Česko  
s Anglií?
Fotbal? Drahý chlapče, toto fanouš-
kovství se dědí z otce na syna a můj 
otec je Američan. Nedokážu si před-
stavit, jak před obrazovkou fandím 
Angličanům, ale když občas vyhra- 
jou, tak jim úspěch přeju. Nestává  
se to často... 

juStin lavaSh
v duchu KreolSKého voodoo
TexT  miChAel KyselKA        foTo  jiří štARhA

Jak už samo příjmení napoví, máme tu čest s muzikantem genově spojeným s tradicí neworleánských blat, jazzu a blues. 
Podobně jako jeho souputník Phil Shoenfelt, i on se oženil s půvabnou Češkou a žije již 10 let v Praze. Jeho vystoupení  
bývají strhující: Justin pomocí kytarové virtuozity a efektových krabiček umí otevřít brány pekla a zároveň je mistrem 
jemné balady. Právě natočil nové CD Changing Tides a pokřtí je spolu s hudebníky, kteří se na albu podíleli, v prostorách 
Roxy NOD 27. května.

lišKa a PSi

jak, to ti řeknou vždycky,  

ale nikdy ti nepoví proč

každý básník brání malý kousek 

oblohy
jenže nebe je tak nanejvýš plné 

nadýchaných bílých linií

jako bychom přišli a rozsekali svět 

na miniaturní díly

jsi štvaná liška? jsi lovecký pes?

Neměls nikdy ten pocit, že tě pěkně 

vodí za nitky?

máš už dost těch tanečků  

na prahu podzemí?

Nahoře jsi už byl,  

tak teď se těš na cestu dolů

Ze školního dvora do vězeňské cely 

dostaneš se natotata

a můžeš vsadit svůj poslední cent, 

že věznění se dobře prodá

jako další pečlivě odměřená dávka 

zášti vypuštěná z bulváru

rozděl a panuj − metoda,  

která nezklame

jsi štvaná liška? jsi lovecký pes?

myslíš, že tím kormidlem  

jednou otočíš?

(píseň z nového alba příliv  

a odliv, překlad Jan řepka)


