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

V tuto chvíli už můžete se svým banjem do pro
vázet tisíce písní, těšit se z nevysychajících pra
menů tradičních melodií. Ano, je to vlastně jen 
velmi jednoduché brnkání, ale právě v té jednodu
chosti je krása, která se ani časem nevytrácí. Ro
zezvučte prázdné struny naladěného banja a pak 
jen tiše poslouchejte, dokud nedozní poslední tón. 
Už rozumíte? David Holt má krásnou vzpo mínku 
na jedno setkání s Pete Seegerem. Pete měl na 
klíně své banjo a ladil. Přejížděl pak prstem přes 
struny naladěného banja a náhle zpozorněl: „Po
slouchej! Poslouchej! Není to nádhera! Copak to 
ne ní nádhera!“ David jen odpověděl: „Ano, je to 
skutečná nádhera!“ a byl překvapen, jak je Pete 
po šedesáti letech, strávených s banjem, okouzlen 
prostým zvukem naladěného nástroje.

VEČER NAD ÚDOLÍM

To bylo tenkrát – sám ani nevím, kdy to vlastně bylo – za vysokými horami, hlubokými doli
nami a širokým mořem. Na zápražích staro bylých domků večer co večer sedávali staro bylí 
lidé a brnkali starobylé melodie na svá starobylá, vlastnoručně vytesaná banja opatřená 
napnutou zvířecí kůží. Nebyli to žádní školení muzikanti, jejich ruce byly ztvrdlé těžkou 
prací, dlaně měli samý mozol, prsty samý šrám. Přál bych vám ale vidět, jak se každý večer 
radovali ze svých prostých melodií.
 Jejich banja byla naladěná tak, aby mohli hrát hlavně na prázdných strunách – hle dání 
jednotli vých tónů na hmatníku byla velká potíž, protože starobylá banja neměla žádné 
pražce. Čas od času ale bylo přece jen nutné nějaký tón na hmatníku vyhledat a tak ti 
starobylí banjisté klouzali prstem levé ruky po střevové struně tak dlouho, až ten správný 
tón skutečně našli. Vznikla tak technika, kterou dnes všichni banjisté znají jako „skluz“. 
A právě na památku těch starobylých hráčů se „skluz“ užívá hojně dodnes.
 Stalo se? Nestalo? Těžko už nám to někdo poví. Důležité je, že se z písní nevytratila ná
lada, kterou kdysi dýchala starobylá zápraží, zaplave ná nachem večerního slunce.   

Jak vznikl skluz (pohádka před spaním)


