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Martin Žák / Banjo dávných horalů, farmářů, kovbojů, tuláků a jiných dobrodruhů

BANJOVÉ STYLY

Banjo je nástroj pestrý nejen díky svým pro
mě nám v relativně krátkém čase, ale existuje 
i mno ho způsobů, jak na něj hrát. To z banja činí 
hu dební nástroj použitelný snad pro každou pří
le ži tost i hudební žánr – výborně se hodí k dopro
vo du prostých lidových popěvků, hraje svou 
neza ne dba telnou roli v rozvětvené rodině country 
hud by, může se dokonce dobře uplatnit i v hud bě 
váž né. Mnoho lidí, včetně samotných hráčů, dnes 
po važuje pětistrunné banjo za výhradně sólo vý 
blue grassový nástroj. Někteří bluegrassoví ban
jisté to mu dokonce uvěřili natolik, že důsledně 
odmítají propůjčit svůj nástroj a talent všemu, co 
leží byť jen nepatrně za obzorem stylu, které mu 
jsou bez výhradně oddáni. Ke své vlastní smůle si 
většinou nikdy neuvědomí, jak moc je jejich život 
s banjem vinou takového přístupu ochuzen. 
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Před chaloupkou strýčka Toma.
(Courier Lithograph Company, 1899)

 Následující povídání o banjových stylech je 
vý sled kem mého poznávání pětistrunného banja, 
na slouchání různým hráčům a rozprávění s nimi, 
zimních večerů a nocí strávených nad banjovou 
literatu rou. Není v lidských silách zmapovat 
veš ke ré užívané styly hry na pětistrunné banjo 
s jejich jemnými nuance mi – banjo je nástrojem 
vskutku lidovým a každý banjista do jisté míry 
neopako vatelným originá lem. Mým záměrem je 
naznačit různé cesty, na kte ré se můžete se svým 
banjem vydat, zaujmouli vás některé z nich. 
Ne bu de na škodu, projdeteli těch cest časem 
několik. Zá žitky z každé z nich opatřené pečetí 
vaší osob nosti se pak smísí ve vašem hudebním 
projevu, který se tak stane stejně neza měnitel ným 
jako váš hlas či vzhled.
 Svět banjových stylů hry je možné rozdělit na 
dvě velké skupiny; jejich názvy na po vídají, jakým 
způsobem pravá ruka rozeznívá struny: úderový 
styl – „stroke style“ a prstový styl – „finger style“.

 První ze stylů využívá úderů pravé ruky přes 
struny pomocí vnější strany nehtů jednotlivých 
prstů. Často se můžete setkat s termínem „down
picking“ – ruka roze znívá struny při pohybu 
smě rem dolů. Někdy však jeden z prstů, nejčastěji 
ukazovák, brnkne nejprve na některou ze strun 
zespoda při pohybu ruky směrem nahoru a poté 
následuje úder pomocí nehtů vedený shora – to 
je někdy označováno jako „uppicking“. V obou 
případech je aktivně zapojen i palec, který ro ze
znívá nejčastěji pátou palcovou strunu.


