
 

Kde už jsem vystupoval
Spočítal jsem sedmdesát dva zemí. Kromě 
sólových vystoupení jsem asi dvaatřicet 
zemí projel s Alfredem Strejčkem a naším 
pořadem Vivat Comenius.

Nejzajímavější KoNcert
Jsem zřejmě jediný kytarista, který hrál ka-
nibalům, na ostrůvku Milingimbi v sever-
ní Austrálii. Na závěr chtěli, abych zahrál 
něco z mého ostrova. Žijí ve svém vlastním 
světě. Představte si, jak hraju Škoda lásky, 
náčelník Wagaunga k tomu hraje na nástroj 
didgeridoo, tančí břišní tanečnice, plane 
kultovní oheň a nad hlavou září Jižní kříž.

jaKý mám vztah K FiNsKu
V roce 1975 mě pozvali do Jyväskylä, abych 
založil obor klasická kytara. Podařilo se. 
Pět let jsem tam žil, mé skladby z té doby 
se dodnes hrají po světě. Hlavní je, že se tam 
narodili oba mí kluci, Jan Matěj a Štěpán.

co máme se syNem stejNé
Oba jsme začínali jako písničkáři. Já s Vlá-
ďou Mertou a Jardou Hutkou v Šafránu. 
Pár písniček jsem pro Jardu napsal: Cizin-
ci, Litvínov. Matěj taky začínal jako písnič-
kář a pokračuje v tom. Spojuje nás ještě zá-
liba ve fotografování, literatuře a společné 
koncerty, kde hrajeme sólově i dohroma-
dy. Naše vystoupení mají název Rak a Rak. 
(Jan Matěj: Nic lepšího jsme nevymysleli.) 
Ale proč, prosím tě? Vždyť je to výstižné.

jaKé mám Kytary
Jednu mi vyrobil legendární kytarář, Aus-
tralan Greg Smallman. Neméně úžasné ky-
tary vyrábí Václav Svoboda, od něj mám 
taky jednu. Moje třetí kytara je zapsána 
v české knize rekordů a kuriozit, její korpus 
je z kamene, vyrobil ji pro mě Jan Řeřicha. 
Je to jediná kamenná kytara na světě, která 
slouží ke koncertním účelům.

co se dá Kytarou vyjádřit
Na kytaru lze nejen napodobit, ale také sty-
lizovat různé nástroje. Napodobuju třeba 
dudy, balalajku nebo australské didgeridoo. 
Kytara má vlastnost, že tón se drnknutím 
rozezní, ale po chvíli utichá. Výhoda krát-
kého tónu je v tom, že když se rozezní krás-
ně, toužíme jej slyšet znovu a znovu.

Na čem teď pracuju
S Alfredem Strejčkem uvedeme další dva 
pořady, k výročí Bible kralické a ve druhém 
vzdáme hold Cyrilu a Metoději na koncertě 
s Hradišťanem. Pracuju na cédéčku Vůně. 
Další má inspiraci ve věcech mezi nebem 
a zemí, ve znameních zvěrokruhu. K této 
myšlence mě kdysi přivedl můj profesor 
kytary Štěpán Urban, letos by se dožil sta 
let. K výročí připravujeme s Pražskou kon-
zervatoří koncert a s Jaroslavou Urbanovou 
vydání jeho knihy o hvězdách.

proč mají Kytaristé  
dlouhé Nehty
Já jsem dost závislý na palci. Když se mi na 
něm podaří nehet zlomit, některá místa ve 
skladbách řeším obtížně. Někdy se nehet 
podaří zachránit tím, že se nějak podlepí, 
ale většinou je to na hře poznat.

jaK Na Nehty dáváme pozor
Z dětství si pamatuju, že táta některé práce 
nedělal. Když nám přivezli uhlí, někdo nám 
ho musel složit. Já se snažím žít normál-
ně, ale mojí zálibou jsou stará auta. Mám 
spartaka z roku 1958, často se v něm vrtám, 
a tak občas o nehty přijdu. (Štěpán: O neh-
tech ani nepovídejte, to je naprosto fatální 
věc. Když jsou měkké a lámou se, je to pro 
kytaristu velký problém. Někteří to řeší umě-
lými nehty, což zase není dvakrát zdravé.)

moje cesta Ke Kytaře
Na začátku byl tátův pokus o dril, který 
nevyšel. Začal jsem v pěti šesti letech, ale 
moc mě to nebavilo. Hlavně proto, že jsem 
chodil na lidovou školu umění a tam jsem 
dostal žákovskou knížku. Říkal jsem si: 
Jezdím přes půl Prahy, abych dostal další 
žákovskou a zase dostával trojky a čtyřky? 
To mě naštvalo, tak jsem toho nechal. Ke 
kytaře jsem se vrátil až ke konci gymnázia.

proč mám rád  
jaroslava ježKa
Jeho písničky se zpívají po generace, přesto-
že jsou nesmírně složité. Vzdor tomu v nich 
je zakleto něco přirozeného, nevyumělko-
vaného a to jim dává nesmrtelnost. Bez Jež-
ka by nebyl Semafor, Matuška, Ryvolové, 
Plíhal... Na ramenou toho brejlatýho kluka 
stojíme všichni až dodnes.

Na co hraju
Mám dvě kytary. Jedna klasická španělská, 
druhá historický nástroj z roku 1830. Na 
tu hraju klasickou hudbu. Ta historická se 
od moderní liší téměř ve všem. Staré věci 
zpravidla fungují dobře, ale přinášejí určité 
nepohodlí. U nových věcí bývá nepohod-
lí odstraněno za cenu ztráty jistých kvalit.

jaK vzpomíNám Na FiNsKo
Pamatuju si, že jsem se tam na hřišti bavil 
s nějakým dítětem, a mám dojem, že jsem 
mu rozuměl. Jinak jsme s bratrem nutnosti 
rozumět finštině vystaveni nebyli, protože 
jsme tam nechodili do školky ani do školy.

co rád Fotím
Fotografie je můj původní obor. Pořád fo-
tím na černobílý film. Nejraději rodinu, fo-
tím také v nejbližším okolí, kolem domu, 
blízké ulice. Pak se mi nechce do vyvolá-
vání, takže vyvolávám v temné komoře 
se zpožděním. Pak se mi nechce do zvětšo-
vání, takže od vyfocení k fotografii někdy 
uplynou dva až tři roky.

Kytarista, otec jaNa matěje raKa
8. srpNa 1945 v praze
matka přišla do prahy z Buzuluku se svobodovou 
armádou, tady se jí narodil. musela se vrátit na 
podkarpatskou rus s tím, že si pro syna přijede, ale 
stalin zavřel hranice a štěpán zůstal v praze. adoptoval 
ho český pár josef a marie rakovi. vystudoval skladbu 
na amu v praze, založil tam obor kytara, v roce 2000 byl 
jmenován prvním vysokoškolským profesorem kytary 
v česku. patří mezi nejuznávanější světové virtuosy.

Kytarista, syN štěpáNa raKa
28. KvětNa 1977 v jyväsKylä

začínal jako písničkář, nyní má v repertoáru 
kromě vlastních věcí a úprav skladeb jaroslava 

ježka také klasickou hudbu. vydal cédéčka 
ježkovy vwoči, všechny ty jednoduché věci 

a další. je zapsán v české knize rekordů 
a kuriozit za to, že udělal u dvaceti původních 

ježkových klavírních originálů věrný přepis pro 
kytaru. vyučuje na hudební škole v radotíně.
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