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

Dlouho jsem stál bez hnutí a snad i bez de chu 
a užasle naslouchal svěžímu proudu křišťá lově 
průzračných tónů, který se z jeho banja roz léval 
do všech stran. Jedna melodie, druhá, třetí... Čas 
se za stavil, svět se přestal otáčet. Jen ty tóny dál 
hladce a bezstarostně vyplouvaly ze zla tého ná
stroje, následo vány dalšími, snad ještě hladšími 
a bez starostnějšími. Kouzelník... Ano, kouzelník! 
Ko neč ně jsem na to přišel! Ten drobný muž v čer
né buřince je banjový kouzelník!
 Will Keys pro mě dodnes zůstal banjovým 
kouzelníkem – králem dvouprstové techniky. Jen 
dva jeho prsty dokázaly ze starého Para moun tu, 
plektrum banja opatřeného dodateč ně pátým 
ko líkem, vyčarovat všechnu tu nádheru. Podlehl 

DVOUPRSTOVÝ STYL

jsem mocnému kouzlu jeho nevídaného dvou
prstového stylu. Snažil jsem se pak objevit i ve 
svém palci a ukazováku tu sílu, která by doká zala 
uvést do pohybu stejně čarovné křišťálové proudy. 
Nepo dařilo se mi to.
 Asi to tak má být... Will Keys je jen jeden!
 Dvouprstový styl byl kdysi roz šíře ným způ so
bem hra ní na banjo v horách – často velmi jedno
du chý, jindy překvapivě technický. Oldtime hráči 
uží va li palce a ukazováku, vzácněji pro střed  níku. 
Palec roze zníval stru ny pohybem ve de ným dolů, 
ukazovák naho ru. Dvou prstový styl, přesto že se 
dnes může někomu zdát přežitý a má lo efek ti vní, 
nabízí širokou škálu možností a výra zů. Ješ tě jste 
to nezkusili? Proč nezačít právě teď?

„Znalci říkají, že nemám žádný styl, a že snad není ani možné zapsat mou hudbu do tabulatury!“
řekl mi laskavý Will Keys, když jsem ho požádal, zda by se nechtěl podělit o část svého tajemství

se čtenáři této knihy. Willova dvouprstová technika je skutečně neobvyklá – nezná žádné
standardní vzory a postupy, vedení melodie se střídavě ujímá palec a ukazovák a zdá se,

že Will dává těmto dvěma prstům naprostou volnost. Výsledek je okouzlující.
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