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Škatla, polna ritma! 

Cajon 

Cajon je tolkalni instrument kvadratne 
oblike, ki prej kot na glasbilo spominja na 
škatlo, na kateri lahko sedimo. Že res, da 
na škatli lahko sedimo, a hkrati lahko na-
njo  igramo z rokami.
Gre za najpogosteje uporabljeni afriško-
perujski instrument. V 18. stoletju so ga 
uporabljali sužnji na območju Kube in Peruja, 
kasneje pa se je uporaba razširila tudi v Evro-
po, zlasti v Španijo. Danes je navzoč v skoraj 
vseh glasbenih stilih. Njegova nezapletena 
osnovna tehnika tudi ljudem brez glasbene-
ga znanja omogoča, da uživajo ob igranju 
in si tako širijo svojo kulturno razgledanost. 
Igranje tega instrumenta se je v zadnjem času 
razširilo tudi na naših tleh.

ZGODOVINA INSTRUMENTA

Obstajata dve komplementarni teoriji razvoja 
instrumenta. Prva pravi, da so perujski sužnji 
cajone izdelovali iz manjših ladijskih zabojev, 
ki so bili zavrženi, na Kubi so jih izdelovali iz 
ribjih zabojnikov, spet drugod so nastali iz 
majhnih predalov za oblačila. Druga teorija 
meni, da so sužnji škatle preprosto upora-
bljali za inštrument, ko so se bojevali proti 
španski kolonialni prepovedi glasbe afriških 
priseljencev. Zlahka so namreč prikrili, da je 
to inštrument – zaradi oblike je bil videti bolj 
sedež in ne glasbilo. Afriške korenine in zati-
ranje glasbe sužnjev so najverjetneje privedle 
do ustvarjanja na cajonu. Na začetku so ga 
uporabljali kot spremljavo pri južnoameriških 
plesih, kasneje pa je instrument postal nepo-
grešljivi del perujske in kubanske glasbe.

ZNAČILNOSTI GLASBILA

Za pet stranic »glasbene škatle« po navadi 
uporabijo 1,3 do 2 centimetra debel les. Na 
šesti stranici instrumenta pa je prilepljena 
tanka plast vezane plošče – to je površina, po 
kateri udarjajo, ali glava. Zvočna odprtina je 
izrezana na hrbtni strani oziroma na stranici 
nasproti glave. Tolkalec sedi okobal in udarja 
ob glavo instrumenta med koleni. Na cajon 
lahko igramo z dlanjo ali samo s prsti. Sčaso-
ma so se poleg običajnega igranja na glasbilo 
uveljavili tudi drugi načini − uporaba plastič-
nih ali kovinskih metlic, kakršne po navadi 
uporabljajo za igranje na bobne, pedala za 
basovski boben …

DANES

Raba cajona danes najbolj prevladuje na Kubi 
in obalah Peruja. Instrument v največji meri 
uporabljajo v glasbenih zvrsteh tondero, za-
macueca, perujski valček, moderni l amenco 
in v nekaterih stilih moderne rumbe. V se-
demdesetih letih ga je vrhunski kitarist Paco 
de Lucìa vpeljal v l amenco. Sodobni cajon 
je najpogosteje uporabljen za spremljavo 
akustični kitari, pogost pa je tudi v slogih, kot 
so blues, pop, rock, funk, glasba sveta, fusion, 
jazz itd.

SLOVENSKA ŠOLA CAJONA

Popularnost instrumenta se opazno povečuje 
tudi v Sloveniji, saj zelo uspešno nadomešča 
celoten komplet bobnov, zlasti v akustičnih 
zasedbah. Čeprav je glasbilo pri nas še domala 
nepoznano, obstajajo delavnice cajona (cajon.
si), vodi pa jih akademski glasbenik tolkalec in 
profesor tolkal Jaka Strajnar. Obstaja šest različ-
nih vrst delavnic. Večino jih poteka v skupinah, 
saj naj bi bil ta način učenja bolj učinkovit, 
poleg tega pa omogoča neizmeren izvajalski 
užitek. Namenjene so vsem starostnim sku-
pinam in različnim ravnem znanja. Obstajajo 
otroška tolkalna delavnica, glasbeno-tol-
kalna delavnica za osnovne šole,  delavnica 
cajona za glasbene šole in splošna delavnica. 
Udeleženci spoznajo osnovno tehniko igranja 
na cajon, reprezentativne svetovne ritme in 
načelo improvizacije ter bobnarske komunika-
cije. Skupinsko bobnanje predstavlja učinkovito 
sprostitev v tem hitro vrtečem se  svetu. Igranje 
z obema rokama spodbuja delovanje obeh mo-
žganskih polobel, to pa vpliva na koordinacijo, 
storilnost in koncentracijo. Zanimiva in nekaj 
popolnoma novega je delavnica team building 
s cajonom, v kateri glasbilo uporabljajo kot 
komunikacijsko sredstvo. Nezapletena osnovna 
tehnika igranja omogoča udeležencem hitro 
učenje in uživanje ob igranju. Udeleženci na ta 
način v strukturiranem in spodbudnem glas-
benem okolju spoznajo, doživijo in upora-
bljajo načela timskega dela in vodenja. 
Delavnica udeležencem ponudi tako 
socialno kot čustveno podporo in hkrati 
pokaže pomembnost vloge vsakega 
člana tima za doseganje cilja celotne 
skupine. Pri skupinskem bobnanju 
se zmanjšujeta stres in napetost, s 
pomočjo vibracij pa so aktivirani 
pozitivno razpoloženje, veselje in 
sreča. Obstaja pa tudi možnost 
individualnih ur. Te so namenjene 
vsem, ki bi radi podrobno spoznali 
tehniko igranja, nadgradili svoje 
znanje ali se izpopolnili na določe-
nih področjih (ritem, tehnika, 
improvizacija …).

PRVI SLOVENSKI 
PRIROČNIK ZA 
CAJON

V začetku maja je izšel prvi priroč-
nik v slovenščini, s pomočjo katerega 
se lahko naučimo vse o cajonu. »Ker je 
slovenske literature na področju tolkal 
še vedno premalo, je lepo, da lahko 
ljudem ponudim literaturo v domačem 
jeziku,« je povedal avtor priročnika Cajon 
Jaka Strajnar, med drugim tudi avtor 
prve slovenske bobnarske zbirke, imeno-
vane Svet bobnov. Strajnar želi pripomo-
či h kar najpestrejši slovenski literaturi o 
tolkalih in tudi k večji popularnosti tolkal 
na Slovenskem. Tako je priročnik Cajon 
namenil vsem, ki bi želeli spoznati osnove 

igranja na instrument, ter tudi tistim, ki želijo 
svojo tehniko igranja le nadgraditi. Osnove je 
predstavil tako opisno kot tudi slikovno. Ritmi 
in različne vaje so pregledno notirani in po-
sneti na priloženem CD-ju, to pa še dodatno 
pripomore k napredku. Pedagoško oblikovan 
priročnik ponuja celosten vpogled v igranje 
cajona in omogoča hitro učenje in uživanje 
ob igranju na ta zanimivi instrument.
Pričakujemo pa lahko tudi drugo zbirko 
skladb za cajon, ki predstavlja novi projekt 
Jake Strajnarja. Zbirka nastaja kot zbirka 
skladb, ki jih glasbenik piše za tolkalno skupi-
no Otroci ritmov 2. generacija. 

Ajda Hovnik Plešej

9


