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ÚVOD 
 

Tato bakalářská práce vznikla na základě mého ročního studijního pobytu na ostrově 

Bali v Indonésii, kde jsem studovala pedalangan (divadelnictví). Konkrétně jsem se zaměřila 

na stínové divadlo zvané wayang kulit.  

Antropologie chápe umění jako význačnou součást kultury a já jsem se rozhodla 

věnovat svůj výzkum hlavní postavě, bez které se stínohra wayang kulit neobejde, a to 

postavě dalanga. Dalang bývá často označován jako nejpozoruhodnější postava balijské 

společnosti. Je respektovanou, vzdělanou osobou, která během wayangového představení 

dovede „nasytit“ oči, uši, srdce i duši. Ve své tradiční podobě je dalang jedinečný a 

nenahraditelný.  

Mým hlavním cílem bylo především porozumět tomuto fenoménu a vysvětlit jej za 

pomoci zasazení do širokého kulturního kontextu a představit všem čtenářům, kteří tuto práci 

objeví, bez ohledu na jejich dosavadní zkušenost s danou problematikou. Z tohoto důvodu 

jsem práci z velké části pojala jako výkladovou. Ve snaze nabídnout čtenáři více, než jen 

suché popisy, jsem realizovala vlastní výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým způsobem a 

pod vlivem jakých okolností se mění status a role dalanga v současné balijské společnosti.  

V první kapitole ukazuji základní východiska, se kterými jsem pracovala, a způsob, 

jakým budu nahlížet na pojetí interpretativní antropologie, kulturu a kulturní změnu, studium 

symbolické interakce, kam lze bezpochyby loutkovou stínohru zařadit, a také jak rozumím 

pojmům status a role člověka ve společnosti.  

Ve druhé kapitole přináším nástin balijské kultury a prostředí včetně geografického 

popisu indonéského archipelagu jako celku i samostatného ostrova Bali, stručné sondy do 

historie oblasti a uvádím čtenáře do jazykové problematiky, systému zákona adat a balijského 

hinduismu.  

Ve třetí kapitole se věnuji zvolené kvalitativní metodě výzkumu, vlastní reflexi a 

představuji techniky sběru dat, které jsem během práce použila. Podrobněji se věnuji technice 

rozhovoru a zúčastněného pozorování.  

Ve čtvrté kapitole popisuji fenomén stínového divadla, včetně loutek, doprovodného 

gamelanového orchestru a především loutkáře, dalanga. Představení samotné, jeho průběh a 

okolnosti, viděné z pohledu běžného diváka, ilustruji terénním zápisem z chrámových 

slavností, kde bylo wayangové představení jejich přímou součástí.   
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Pátá, závěrečná kapitola, je reflexí mého informátora, I Nyomana Sumandhiho. 

Studuji zde proměnu statusu a role dalanga ve čtyřech souvislostech, kterých jsem si během 

svého výzkumu povšimla.  
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KAPITOLA PRVNÍ: TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

 

Clifford Geertz a interpretativní antropologie 

 

Ve své práci vycházím z několika konceptů. Nejdůležitějším se pro mě stal koncept 

amerického antropologa, jednoho z hlavních představitelů a spoluzakladatelů symbolické 

antropologie, Clifforda Geertze. Navzdory mnoha kritikům je mi jeho chápání a literární 

zpracování sociokulturních jevů nejbližší.  

      Interpretativní, na základech Weberova chápání sociologie jako vědy o „pochopení“ 

motivů sociální interakce (Soukup 2004: 543), položená forma kulturní antropologie,  která se 

věnuje tradičním tématům jako je problematika náboženství, umění nebo politiky, mě 

ovlivnila při konceptualizaci a výkladu zjištěných skutečností. 

      Kulturu chápe Geertz  „jako soubor řídících mechanismů, plánů, pravidel a instrukcí – 

analogii počítačových programů, které vystupují jako veřejně sdílené determinanty činnosti 

lidí, zapojených do symbolického jednání“ (Soukup 2004: 548) a je pro něj „tkanivem 

významů, kterými lidské bytosti interpretují svou zkušenost a řídí své jednání“ (Geertz 2000: 168).  

Geertz se zaměřuje na významy a symboly sociální interakce, jak jsem již výše 

zmínila. Kultura existuje autonomně v čase a prostoru skrze jednotlivce, který je jejím 

nositelem. Geertz také považuje kulturu za veřejnou, protože významy a významové 

struktury, ze kterých se kultura skládá, jsou veřejné (Geertz 2000: 22).  

 Interpretovat kulturu lze podle Geertze jen při důkladném porozumění kulturní reality 

dané společnosti, ke kterému je zapotřebí mít výborné informace, povědomí o prostředí a znát 

mluvený jazyk. Jako základní nástroj antropologa zde Geertz vnímá „zhuštěný popis“, popis 

významů jednotlivých událostí a dějů v širokém kulturním kontextu.  

 Při psaní se stejně jako Geertz přikláním k využití literárního přístupu a popisům. 

Domnívám se, že takovýto přístup je čtenáři bližší a především, vezmu-li v úvahu tuto práci, 

ochudit potenciál zajímavého životního příběhu informátora a pouze ho všeobecně a stručně 

popsat, by jistě bylo na úkor celkového výsledku. Popisem také předávám svou autentickou 

zkušenost. Ve zprávě o cizí kultuře a při konstrukcích výpovědi je proto třeba klást důraz i na 

literární zpracování.   
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José Miguel Covarrubias a proměny ostrova Bali 

 

Jedním z prvních „pionýrů“, západních obyvatel, kteří začali žít na ostrově Bali na 

začátku minulého století, byl Miguel Covarrubias. Studoval a zaznamenával dění a život na 

ostrově.1 Obával se vlivu moderní doby, přicházejícímu ze Západu – domníval se, že 

konkrétně na Bali, kde je život velmi vázán na tradici, může způsobit odtažitost budoucích 

generací k vlastnímu kulturnímu dědictví (Covarrubias 1972: 395). 

Mexický etnolog, malíř a profesor dějin umění z Národní školy antropologie v Mexico 

City2  navštívil ostrov Bali na začátku třicátých let dvacátého století společně se svou ženou 

Rose dvakrát, poprvé v roce 1930 a podruhé v roce 1933. Jeho kniha nazvaná Ostrov Bali 

byla poprvé vydána roku 1937. Letopočty zdůrazňuji z prostého důvodu, že se domnívám, že 

tato kniha ani po více než sedmdesáti letech neztratila na své aktuálnosti a je jedinečným a 

dosud nepřekonaným dílem, popisujícím ostrov a život na něm.  

Covarrubias se v poslední kapitole svazku táže po budoucnosti moderního Bali. Obrací 

se na čtenáře s příběhem, v němž vypráví, jak po roce 1848, kdy byl kraj Buleleng okupován 

holandskými vojsky, začaly balijské dívky a ženy zahalovat hrudníky do košil a blůzek, ač do 

té doby chodily s ňadry odhalenými. Oficiálním příkazem prý byla ochrana mravů 

nizozemských vojáků. V zápětí se ale ptá, zda byla výměna doškových střech za plechové 

opravdu jen jako ochrana proti případnému šíření požárů, nebo za obojím stojí lobby 

producentů levných látek a zinkových závodů? Je možné všechny tradice na Bali takto lehce 

vyměnit a zapomenout? Na místo toho, abychom dívku s odhaleným poprsím označili za 

krásku, nazveme ji pod tlakem modernizace hloupou a hrubou horalkou? (Covarrubias 1972: 393)  

Na základě těchto inspirativních Covarrubiasových záznamů budu sledovat, jak si 

v takovém dění stojí dalang, a společně s ním i wayangová představení. Slouží mi jako příklad 

toho, jak dochází ke změnám společnosti pod západním vlivem.     

Všechny tyto otázky se jasně dotýkají antropologického konceptu kulturní změny. 

Kulturní změna označuje procesy vzniku, transformace nebo zániku kulturních systémů nebo 

jejich částí, buď prostřednictvím inovací, realizovaných uvnitř dané kultury (zde se jedná o 

změnu endogenní) nebo v důsledku kontaktu s jinou kulturou – v takovém případě kulturní 

změnu označujeme jako exogenní. Poslední typ kulturní změny se nazývá institucionální a 

souvisí se změnami uvnitř stávajících institucí nebo se vznikem institucí zcela nových.  

                                                 
1 Kromě písemných záznamů zaznamenal dění na ostrově i na filmový pás. Dnes již kultovní film „La Isla de 
Bali“ byl natočen v roce 1930.  
2 Instituto Nacional de Antropología e Historia, používaná zkratka INAH. 
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O souvislostech, v jakých se v balijské společnosti projevuje kulturní změna a 

ovlivňuje tak status a roli dalanga, budu hovořit v poslední kapitole této práce. Pokusím se 

sledovat, jak se promítá institucionalizace vzdělání, nutného pro naplnění statusu dalanga, do 

tradičního chápání dalangství.  

 

William O. Beeman a teorie divadla 

 

Zásadním východiskem je pro mě také Beemanova teorie významu divadla, která i 

v průběhu měnících se společností a obměn jejích potřeb stále spojuje kulturní, zábavnou 

funkci a rituální chování, přičemž jako základ většiny performancí shledává náboženství 

(Beeman 1993: 385). Zde spatřuji podobnosti s osobou dalanga – pokusím se zmíněné 

aplikovat v této práci.  

Podle Beemana je nutné věnovat při studiu performance pozornost především 

kulturnímu významu, jaký v sobě představení nesou jako taková, podmínkám, za jakých se 

odehrávají, a jakým způsobem ovlivňují život společnosti a naopak.  

Jako jedinečnou kvalitu divadelnictví a představení spatřuje autor skutečnost, že tyto 

kulturní performance jsou zpravidla hlavními a nejcharakterističtějšími performancemi uvnitř 

zkoumané společnosti. Jsou plánovány, vymezeny a naplňovány pro veřejné příležitosti 

společnosti a zároveň je tyto příležitosti formují. Zjednodušeně řečeno: není divadla bez 

obecenstva a bez divadla není obecenstvo (Beeman 1993: 378).  

Pokusím se zodpovědět otázku, zda i přes neustálý sled změn ve společnosti, 

souvisejících s částečným zesvětštěním divadla, působí dalang na Bali i nadále jako 

náboženský prvek a zda propojuje společenský život.   

 

Ralph Linton a teorie statusu a role člověka ve společnosti 

 

 Každý člověk ve společnosti zastává jisté postavení, které s sebou nese na jedné straně 

jak práva, tak na straně druhé i povinnosti. Díky těmto kritériím se vytváří skupiny lidí a 

jednotlivci se zařazují do společensky účelných kategorií. Antropologie vytvořila pro popsání 

toho, jakou pozici ve společnosti jedinec na základě svých práv a povinností zaujímá, termíny 

sociální status a role.   

Systematickou teorii tohoto dělení poprvé zpracoval americký antropolog Ralph 

Linton. Linton užívá „termín status ve smyslu postavení ve společenském systému“ (Murphy 

1998: 59). Zde je důležité zdůraznit, že statusem označuje neutrálně přímo životní situace 
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jedince, ne označení hodnosti, váženosti a prestiže, a termínem role označuje způsob chování, 

jaké se od držitele daného statusu očekává. Každý jedinec tak v rámci svého statusu naplňuje 

určité role.  

Status si můžeme ilustrovat přímo na příkladu dalanga. Dalang, tradiční loutkář, 

zastává v balijské společnosti vážené a uznávané postavení a jeho místo je jasně dané a 

určené. Dalang má celou řadu práv a povinností. Musí splnit základní nároky, jaké jsou na 

tuto funkci kladeny, ač nejsou jednoduché. Nutností je vzdělanost a znalost eposů a textů 

příběhů v jazyce kawi, schopnost hry na gamelan, zpěvu a tance. Je za své činy a představení 

zodpovědný, musí mít morálně čistý štít a snažit se být nestranný. Publikum od něj zpravidla 

očekává kromě zábavně prožitého večera i zprostředkování svých přání a díků bohům. Dalang 

může také díky komunikaci s bohy zaručit svěcenou vodu, která je nezbytná pro denní 

náboženské úkony. Každý dalang se svých úloh, povinností i práv, tedy aspektů role, může 

zhostit sám, vlastním individuálním a originálním přístupem, avšak nutností je nepřekročit 

rámec, který je mu vymezen nejen jeho postavením, ale zároveň i očekáváními od ostatních 

členů společnosti.      

Pro status a roli platí, že „radikální vybočení z předpokládaných hranic chování může 

vést k negativním důsledkům“ (Murphy 1998: 59) a „individuální styl nesmí překročit 

hranice, za nimiž by byl považován za výstřednost a vybočení z normy“ (Murphy 1998: 59).  

Posouvá se tento status a role dalanga v dnešní balijské společnosti s hraním určeným 

jen pro turisty a za účely ekonomického výdělku a přilepšení si? Zůstává loutkář, který takto 

pracuje, dalangem?   

Linton ve své práci popsal dva typy statusu. První nazval askriptivním, tedy připsaným 

statusem. Jedná se o status, který je nám dán od narození, a pravděpodobnost, že jej během 

života změníme, je velmi mizivá. Jedná se o pohlaví osoby, věk či barvu pleti. Pro dalanga 

existují ještě další dva askriptivní statusy: pro něj, stejně jako pro ostatní obyvatele 

hinduistického Bali platí kastovní zařazení, do kterého se narodí, a skutečnost, že dalangství 

je do jisté míry děděno z generace na generaci.  

Ostatní statusy v průběhu života naopak získáváme. Jedná se o povolání, jímž si 

vyděláváme na živobytí, nebo kupříkladu i členství v nejrůznějších spolcích nebo zájmových 

skupinách.   
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KAPITOLA DRUHÁ: NÁSTIN BALIJSKÉ KULTURY  
 

 

Indonésie – země sedmnácti tisíc ostrovů       

      

Indonéská republika je čtvrtým nejlidnatějším státem na světě.3 Skládá se zhruba ze 

sedmnácti tisíc ostrovů omývaných Tichým a Indickým oceánem a na svém území zahrnuje 

tři stovky různých etnik, hovořících vlastními jazyky (Taylor 2003: 1). Spojujícím článkem je 

společný jazyk indonéština a pětibodový obecný ústavní program zvaný Pancasila.4   

Základním geografickým rozdělením Indonésie5 je dělení na Velké a Malé Sundy a 

souostroví Moluky. Mezi Velké Sundy patří největší a nejznámější indonéské ostrovy: Jáva, 

Sumatra, Kalimantan, Sulawesi a Irian Jaya.6 Malé Sundy jsou tvořeny menšími ostrovy Bali, 

Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores a Timor.7   

Indonésie je rozdělena do 33 správních provincií, které mají vlastního guvernéra. 

Hlavním městem státu je Jakarta, ležící na severozápadním pobřeží ostrova Jáva.  

Jedním ze státních symbolů, státním znakem, je mytický orel Garuda, který je 

symbolikou tvůrčí energie. Motto Bhinneka Tunggal Ika, vepsané na šerpě, kterou orel drží v 

drápech, znamená „jednota v rozmanitosti“. Jedná se o hlavní myšlenku jednoty všech lidí 

v Indonésii: navzdory množství rozmanitých etnik a kulturních prostředí působit navenek jako 

jednotný a soudržný stát. 

Přírodní vědci rozdělili Indonésii do tří biologických zón, a to dle teorie o pohybu 

zemských pevnin v době ledové. V první skupině se nacházejí ostrovy: Sumatra, Jáva a 

Kalimantan. Tato skupina náleží k asijskému kontinentu a nalezneme zde především 

východoasijské druhy, zatímco na ostrovech Indonésie, které přiléhaly spíše k Austrálii, jako 

Západní Papua a Moluky,  lze nalézt spíše austroasijskou květenu a zvířata. Oblast, která stojí 

mezi těmito dvěma skupinami a zahrnuje ostrovy Bali, Borneo, Sulawesi a Lombok, se 

nazývá Wallacea (podle anglického přírodovědce Alfreda Russella Wallace) a propojuje obě 

skupiny. Díky tomuto „namíchání“ dvou skupin hostí Walllacea řadu unikátních druhů.  

                                                 
3 Podle odhadů Organizace spojených národů  z roku 2007 žije v Indonésii necelých 232 milionů obyvatel. 
Zdroj: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Indonesia (25. 7. 2009) 
4 Pancasila je státní ústava, která obsahuje pět zásadních položek, které se v různých variacích překládají a 
specifikují jako: jednota indonéského národa, záruka demokracie, sociální spravedlnost, humanismus a víra 
v jednoho boha.  
5 Pojmenování Indonésie pochází od britského vědce Jamese Richardsona Logana, který jej vytvořil v roce 1950 
složením dvou slov: řeckého označení pro ostrovy (nesoi) a slova Indos. (Hobart, Ramseyer, Leemann 2001: 1)  
6 Nejaktuálněji používaný název pro západní část Nové Guineje.  
7 Řazeno geograficky od západu k východu.  
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Klimatické podmínky se vyznačují vysokým stupněm vlhkosti, jen malými výkyvy 

teplot a střídáním období dešťů a sucha.8  

Stát se snaží plnými silami přírodní krásy udržet v co nejméně porušeném stavu a 

zakládá národní parky a rezervace. Mezi nejvzácnější zvířata patří gibboni a orangutani žijící 

na Sumatře a Kalimantanu, nebo tzv. komodští draci – třímetroví ještěři, žijící na ostrovech na 

západ od ostrova Flores.  

 

Stručná sonda do historie indonéských ostrovů 

 

Indonéské souostroví bylo osídleno již před více než milionem let, jak dokazují 

pozůstatky člověka jávského (Pithecanthropus erectus), které byly objeveny holandským 

paleontologem Eugenem Dubios v roce 1890 blízko vesnic Trinil a Sangiran na východní 

Jávě (Dubovská, Petrů, Zbořil 2005: 25). Z oblasti dnešních Filipín, Thajska a Barmy později 

přišli další obyvatelé. Společně začali budovat první lidská sídla a vytvářet specifická rýžová 

pole, která jsou dodnes obdělávána důmyslným systémem sawah.9

Díky mořeplavbám začali obyvatelé souostroví budovat intenzivní obchodní vtahy 

s Čínou a s jižní Indií. Tyto zprvu obchodní styky přerostly ve výrazný kulturní vliv, 

především hinduistický a buddhistický.  

Hindu-indonéskou civilizací byla vytvořena dvě stěžejní a významná království. V 7. století 

ovládalo oblast království Sriwijaya na Sumatře a v 10. století je zaznamenán vznik nejmocnější 

říše Majapahit na východní Jávě. Toto druhé království zaniklo v 16. století. Éra Majapahit 

bývá nazývána „zlatým věkem“ Indonésie, zejména hovoří-li se o období panování krále 

zvaného Hayam Wuruk.10  

V 16. století založili muslimové na ostrově Jáva první muslimské království a 

postupně se jim podařilo rozšířit islám na většinu ostrovů archipelagu.  

                                                 
8 Musim hujan, tedy období dešťů, by mělo zpravidla trvat během měsíců, které odpovídají na území České 
republiky období zimy, tedy zhruba od listopadu do února. V zimě na přelomu let 2006 a 2007, kdy jsem 
v oblasti žila, bylo období dešťů poměrně krátké a mírně posunuté – trvalo od ledna do poloviny února. I tak 
musím konstatovat, že průtrže mračen mi často nedovolily ani opustit bydliště, výuka ve škole byla pozastavena 
a přívaly vody zbrzdily rytmus života na celém ostrově. Musim panas, tedy období sucha, se čekává od června 
do září, kdy na ostrovech panují nejvyšší teploty.    
9 Sawah je systém zavlažování rýžového pole, který je typický především pro jihovýchodní Asii. Byl 
významným faktorem napomáhajícím „vzniku prvních společenských organizací, tzv. hydraulických kultur a 
civilizací.“ (Dubovská, Petrů, Zbořil 2005: 518)  
10 Hayam Wuruk je dodnes velmi oblíbená, pozitivně vnímaná postava. Jsou podle něj pojmenovány ulice – 
přímo ve městě Denpasar nese jeho jméno hlavní třída. (Terénní poznámky, 28. 10. 2006)   
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Zcela nové období začíná pro ostrovany s evropskou kolonizací. Jako první přistáli u 

indonéských břehů Portugalci. Objevili Moluky, nazývané také Ostrovy koření, na kterých se 

pěstoval muškátový oříšek, zázvor, skořice, pepř a hřebíček.   

Na konci 16. století se podařilo na ostrovy proniknout Holanďanům. V roce 1602 byla 

ustavena nizozemská Východoindická společnost.11 Tato společnost se ujala kontroly nad 

veškerým exportem koření a kávy, který směřoval do Evropy. Postupně ovládla celé 

indonéské území a zneužívala Indonésany jako otroky. Během napoleonských válek získala 

nadvládu nad Indonésií britská Východoindická společnost,12 v letech 1811 až 1816 vedená 

poručíkem Thomasem Stamford Rafflesem, který zavedl částečně samostatnou správu země 

(Dubovská, Petrů, Zbořil 2005: 222). 

Následovalo období boje o nezávislost a samostatnost. Jako nejkrvavější se označuje 

rok 1906, kdy Nizozemci dobyli ostrov Bali. Ostrované proti situaci protestovali. 

Vyvrcholením odporu byla masová sebevražda, kdy se více než dvě stě členů královské 

rodiny a obyvatel paláce proklálo mečem zvaným kris.13 Následovaly je stovky poddaných. 

Tato hromadná rituální sebevražda se nazývá puputan (Dubovská, Petrů, Zbořil 2005: 229).    

V roce 1928 proběhla v Jakartě studentská konference, na které byla vynesena 

základní idea používání jednotného jazyka pro celý národ a vlast. Na politickém poli se začala 

prosazovat osobnost mladého studentského vůdce Sukarna, který byl posléze i se svými 

přívrženci poslán do vyhnanství.  

Za „druhou kolonizaci“ bývá označována japonská okupace Indonésie během druhé 

světové války, která zprvu vzbudila dojem podané pomocné ruky, ale perzekuce, cenzura a 

omezování života Indonésanů měly za následek naopak podstatné zesílení národního hnutí, 

které vyvrcholilo datem 17. srpna 1945, kdy byla vyhlášena samostatnost a nezávislost 

Indonéské republiky.  

Pokračujeme-li stručně ve výčtu moderní historie Indonésie, nelze opomenout období 

od roku 1965 až 1966, kdy po ekonomické krizi s vysokou mírou inflace vyvstaly vlny 

nepokojů a násilí, které se obracely především proti komunistické straně a jejím členům. Od 

roku 1966 převzal většinu státní moci do rukou generál Suharto a sám rezignoval až roku 

1998. Země se za jeho vlády zmítala v neutěšené ekonomické a nedemokratické situaci, opět 

plné cenzury, korupce a neprůhledných zahraničních investic. Po období prezidentské vlády 

                                                 
11 Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC.  
12 Honourable East India Copany, HEIC.  
13 Bodná zbraň, která má upravenou a zprohýbanou čepel i rukověť. Je symbolem moci a vznešenosti. (Terénní 
poznámky, 8. 10. 2006) 

 9



B. J. Habibieho, Abdurahmana Wahida a Sukarnovy dcery Megawati Sukarnoputriové 

následuje období vlády současného prezidenta Susila Bambanga Yudhoyona.   

 

Ostrov Bali a jeho obyvatelé 

 

      Ostrov Bali leží v souostroví Malé Sundy. Ze západu sousedí s centrálním ostrovem 

republiky – Jávou a na východní  straně s ostrovem Lombok. Ostrov leží osm stupňů na jih od 

rovníku a jeho rozloha je 5633 km² (Hobart, Ramseyer, Leemann 2001: 8). Na jihovýchodě 

k ostrovu těsně přiléhají ostrovy Nusa Penida a menší Nusa Lembongan, na severozápadě 

ostrov Pulau Menjangan. Nejvyšší hora Gunung Agung14 sahá do výšky 2900 metrů nad 

mořem. Na úpatí této „svaté hory“ leží největší hinduistický chrámový komplex na Bali, 

známý jako mateřský chrám, Pura Besakih.15  

      Na Bali žijí zhruba tři miliony obyvatel. Ostrov je díky vysoké hustotě obyvatelstva a 

své důležitosti na poli kultury, ekonomiky a cestovního ruchu samostatnou správní provincií. 

Hlavní město provincie Denpasar16 leží  na jižním cípu ostrova a je v něm soustředěna většina 

místních úřadů, škol a podniků. Druhým největším střediskem ostrova je město Singaraja 

ležící naopak zcela na severu. 

Ostrov je rozdělen na osm územních celků, zvaných kabupaten,17  která se územně 

shodují s bývalými kerajaan, tedy původními královstvími. Vesnice se nazývají desa a člení 

se podle velikosti na menší územní a správní celky zvané banjar.18 Každý banjar má na svém 

území středisko, zpravidla uprostřed desa. Členství v banjaru s sebou nese celou škálu práv a 

povinností. Obyvatelé jsou povinni pomáhat udržovat banjar ve výborném stavu,19 naopak od 

                                                 
14 Spadá do správní a místní oblasti Karangasem Kabupaten.  
15 Chrámový komplex začíná na úpatí hory a postupně stavba stoupá až k jejímu samému vrcholu. Směrem 
vzhůru nabývají chrámové prostory na posvátnosti a nejsou přístupné turistům, tzn., že na této půdě by neměl 
stát cizinec. Chrámové slavnosti, které se konají podle kalendáře Saka, lákají mnoho věřících k večerním 
ceremoniím a modlitbám spojeným s nocováním přímo uvnitř chrámu a ranními modlitbami. Při této příležitosti 
se hraje noční wayangové představení a ráno následují série tanečních a wayangových krátkých vstupů. (Terénní 
poznámky, 12. 4. 2007)   
16 Covarrubias a další autoři ze třicátých a čtyřicátých let minulého století označují město jménem Den Pasar. 
Den je zkráceninou slova Radén, označení pro vznešenost a titulovanost a Pasar je pojmenování pro tržiště.  
Dnes se používá pouze jméno Denpasar.  
17 Lze přirovnat k okresům, jedná se o následující: Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, 
Karangasem a Buleleng.  
18 Volně přeloženo čtvrť – územní a správní celek s vlastním chrámem uvnitř osady – města nebo vesnice. 
Banjar je ústředním bodem celé komunity, stává se následně i prostředníkem mezi státním zřízením a rodinami 
v otázkách plánovaného rodičovství, zdravotní prevence, ale jeho nejdůležitější úloha se týká náboženských 
zvyků a tradic. V roce 1992 bylo na území ostrova napočítáno okolo 4200 banjarů. (Hobart, Ramseyer, Leemann 
2001: 13)    
19 A to případně i na úkor a nad rozsah vlastních povinností a závazků. Může se jednat o úklid, opravy a podobné 
práce.  
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něj mohou očekávat pomoc při pohřebních ceremoniích a rodinných událostech. Banjar také 

funguje jako kontrolní a bezpečnostní orgán – mapuje území a jeho obyvatele a dohlíží na 

jejich komfort.20

      Obyvatelé Bali výrazně vnímají náboženskou, kulturní a v neposlední řadě i 

ekonomickou odlišnost svého ostrova od zbytku Indonéské republiky. Mnozí z nich za celý 

svůj život nikdy neopustí rodný ostrov, nejen z důvodu, že se obávají mořských démonů, kteří 

by mohli ohrozit jejich bezpečné cestování lodí, ale i proto, že považují další části Indonésie 

za nedostatečně vyspělé a často se o nich i poměrně nelichotivě vyjadřují, právě i v souvislosti 

s odlišným náboženstvím, které na okolních ostrovech převládá.21  

      Se stejnou intenzitou naopak zdůrazňují kvality balijského života a povahy místních 

lidí. Základem jsou jim morální kvality, podložené hinduistickým náboženstvím, které má 

jednu z hlavních tezí přenášení karmy. Balijec tudíž nikdy nekrade ani nečiní jiné skutky, 

které by mu mohly poškodit karmu a v dalším životě se obrátit proti němu.22

      Balijci si jsou také vědomi zájmu turistů a zahraničních vědců a umělců o ostrov, 

přírodní krásy i kulturní a etnickou jedinečnost. Konkurenci spatřují jen v Jávě a hlavním 

městě republiky Jakartě, okolo kterého především média vytvořila až „jakartacentrickou“ 

auru.  

      Navzdory nechuti Balijců opouštět ostrov a jeho okolí nejsou mezi rodilými obyvateli 

výjimeční ti, kteří za prací či vzděláním vycestovávají za hranice Indonésie, do Austrálie, 

Ameriky nebo Evropy.23  

 

 

 

                                                 
20 Existují i samostatné složky banjar policie zvané pecalang. Pecalang se stará i o hladký průběh kulturních a 
společenských akcí a tato v podstatě přátelská výpomoc funguje i jako kontrolní složka. Nejlepším příkladem je 
slavení Nového roku na Bali – Nyepi. Během těchto oslav je zakázáno vycházet ven, jíst, pít, kouřit, řídit, 
používat elektroniku, pracovat, vařit i provozovat sex. Člověk by se měl o samotě věnovat vlastním meditacím. 
Tento Den nula trvá celých dvacet čtyři hodin (den na Bali začíná v momentě, kdy je jasně viditelná mince 
hozená na zem, neměří se způsobem 0 až 24 hodin) a v jeho průběhu jsou v ulicích opravdu jen členové 
pecalangu. Kontrolují, zda všichni dodržují pravidla a narušitelé jsou potrestáni pokutou. Pecalang  má tedy 
v banjaru jednoznačně větší pravomoci, ale i slovo v kulturních a společenských záležitostech než běžná státní 
policie. (Terénní poznámky, 20. 3. 2007).  
21 Terénní poznámky, 7. 1. 2007.  
22 Při nakupování v nedaleké vesnici Kuta, ležící na pobřeží, jsem zaparkovala motorku na běžném placeném 
parkovišti. Po návratu z obchodu jsem ale měla obě pneumatiky silně poškozené. Přátelé, Balijci, kteří mi 
pomáhali s opravou, mě unisono poučili, že ten, kdo mi škodu provedl, musel být jedině orang Jawa atau orang 
turis (Javánec nebo cizinec). Balijec by se sám nikdy k takovému činu nesnížil – věděl by, že takovým konáním 
bude jeho karma poznamenaná. Stejně tak na exponovaných místech kradou podle Balijců jen Javánci nebo 
přistěhovalci z jiných ostrovů. Nutno ovšem podotknout, že obecné statistiky dávají Balijcům za pravdu – nízká 
kriminalita na Bali je většinou způsobována nerodilými obyvateli. (Terénní poznámky, 29. 12. 2006)   
23 Typickým příkladem je informátor I Nyoman Sumandhi.  
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Indonéština, balijština a kawi  

 

Polarita vnímaná na všech polích balijského života se objevuje i ve verbální 

komunikaci.  

Bahasa Indonesia – indonéština, se řadí do široké rodiny austronéských jazyků a je ve 

středoevropské lingvistické historii chápána jako jazyk poměrně mladý, vystavěný na 

základech malajštiny24 a oficiálně uvedený v používání 28. října 1928 (Dubovská, Petrů, 

Zbořil 2005: 20) v Batávii (dnešní historická oblast Jakarty) na Kongresu mládeže.25 V této 

době se zvažovaly i jiné možné varianty volby jazyka: jednou z nich bylo další používání 

holandštiny, jako jazyka kolonizátorů a další možností bylo rozšíření javánštiny, jako jazyka 

hlavního ostrova, jednotně na celou oblast Indonésie. Od těchto pokusů se záhy upustilo a 

přiklonilo se k indonéštině jako jedinému státnímu jazyku.   

Indonéština je pro Čechy relativně snadno naučitelná, vyslovování abecedy se výrazně 

podobá českému.26 Spojuje v sobě malajštinu, javánštinu a sundštinu. Indický a arabský vliv 

je znát v množství indických, sanskrtských a arabských slov a jejich kořenů. Slovní zásobu 

doplňují výpůjčky z tamilštiny a perštiny (Dubovská 1998: 10). Koloniální doba zanechala 

v indonéštině řadu výrazů z evropských jazyků (portugalština, holandština) a posledním 

trendem doby je používání anglicismů, slovíček i celých frází v běžné konverzaci, a to nejen 

mezi mladou generací.27

Ač se jedná o umělý jazyk, za desetiletí jeho používání se přirozenou cestou vyvíjí a 

diferencuje, v závislosti na původu, vzdělání, věku a postoji mluvčích, prostředí, ve kterém 

dochází k projevu, a dalších faktorech, které ovlivňují komunikaci. 

                                                 
24 Podobnost a návaznost na malajštinu, používanou po staletí jako univerzální jazyk oblasti jsem sama pocítila 
při návštěvě Singapuru. Bez větších obtíží jsem se domluvila použitím hovorové indonéštiny. (Terénní 
poznámky, 3. 8. 2007) 
25 Kongres mládeže symbolicky odstartoval emancipaci etnik žijících na ostrovech a jejich rozhodnutí spojit se 
v jeden národ. Jazyk právě napomáhal zastřešení vlastenecké myšlenky. Mladí intelektuálové zde složili přísahu 
sumpah pemuda slibující soudržnost jednoho národa, jazyka a země. Toto dění nastartovalo další události 
v kulturním, politické i umělecké sféře života Indonésanů. (Dubovská, Petrů, Zbořil 2005: 247) 
26 Indonéština se vyznačuje slabším přízvukem než čeština, zpravidla stojí na předposlední nebo poslední slabice 
slova. Zkráceně zde pro usnadnění čtení indonéských výrazů uvádím stručný souhrn výslovnosti, ve kterém 
vycházím z jediné existující české učebnice Indonéštiny od Zorici Dubovské. Samohlásky a, e, i, o, u 
vyslovujeme stejně plně, jako v češtině, jedinou drobnější výjimkou je samohláska e, jejíž výslovnost je 
v prvních a prostřeních slabikách některých slov redukována, nikdy však k této redukci nedochází v posledních 
slabikách. Dále existují dvojhlásky ai a au. Ai se objevuje například na konci slov a vyslovujeme ji jako české é 
(sampai vyslovíme jako sampé). Au hovorově vyslovujeme jako ó (hijau vyslovíme jako hijó). S výslovností 
souhlásek má Čech ještě menší komplikace, výslovnost je téměř stejná.  Nejzásadní rozdíly jsou jen v několika 
následujících případech: j vyslovujeme asi jako jemné dž (nejlepším příkladem je název samotného hlavního 
města Jakarta), c vyslovujeme jako č (cantik), y vyslovujeme jako české j (sayang); a ve zdvojených 
souhláskách: ny vyslovujeme jako české ň (nyona), kh vyslovujeme jako ch (khusus), sy vyslovujeme jako české 
š (syampo). (Dubovská 1998: 12) 
27 Terénní poznámky, 4. 2. 2007.  
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Jazyk se začal různit nejprve místopisně, regionální předpoklady daly vznik dialektům 

a nářečím založeným především na různé zvukové délce a výšce při vyslovování slabik.  

Dalším faktorem ovlivňujícím štěpení jazyka je výše dosaženého vzdělání mluvčího.  

Rozdíl je znatelný především v plynulosti řeči, systému sestavování vět a výslovnosti 

komplikovanějších slov. Příkladem mohou být slova jako fakulta nebo film, u kterých ale 

méně vzdělaný mluvčí tenduje k písmenu p a slova vyslovuje jako pakultas a pilm. Písmeno f 

se v indonéštině vyskytuje zřídka a ilustrovat to lze i na názvu měsíce únor, který se hláskuje 

pebruari (Sugono 2004: 20).   

Balijci jsou stejně jako zbytek obyvatel Indonésie dvojjazyčným etnikem. Kromě již 

zmíněné indonéštiny, která je používaná při oficiálním úředním styku a ve školách, se 

v běžném životě hovoří balijsky.28 Balijštinu (tedy ne indonéštinu) označují Balijci jako svou 

mateřštinu.29 Jazyk je kastován podobně jako jiné sféry života ostrovanů.   

Na nejvyšší příčce stojí alus – jazyk nejvyšší kasty. Pro použití jazyka alus se vztahuje 

vše, co je na úrovni, co se dělá s velkou péčí a trpělivostí. Konání, jednání a konverzace jsou 

provázeny značnou noblesou a elegancí. Ostrým protipólem alus je kasar, jazyk nejnižších 

vrstev. V prostoru mezi těmito dvěma jazykovými větvemi je nejpoužívanější běžná forma 

současné balijštiny, lumrah. (Sutjaja 2006: 6)  

Kawi je jávánské písmo a s ním spojený literární jazyk, který je odvozený z indických 

písem a sanskrtských textů. Kawi je na Bali jazykem, kterým se hovoří k bohům a kněží 

v tomto jazyce pronášejí modlitby. Studiu lontarů,30 na kterých je jazyk kawi zaznamenán, se 

věnují jen vzdělanci jako dalangové a kněží,31 zvládající složitý systém čtení a překladu. 

Většina obyvatel ostrova ale jazyk neovládá, zná pouze několik slov nebo výňatky 

z wayangových představení (jazykem kawi v nich hovoří jen ušlechtilé postavy kladných 

hrdinů) či modliteb.   

 

 

 

                                                 
28 Starší generace, která nebyla ke studiu indonéštiny během školních let ještě tolik vedena, má v jazyce mezery 
a téměř jej nepoužívá. Nemá k němu vytvořený ani žádný vztah. Na jiných ostrovech, například na ostrově 
Flores je situace, která dokazuje jistou „umělost“ nového jazyka – indonéštiny, ještě markantnější. Indonésky 
nerozumí mnohdy ani nejmladší zástupci obyvatelstva, děti, které vzhledem k tomu, že bydlí mimo hustěji 
obydlené části ostrova, hlouběji v pralese, nedodržují povinnou školní docházku (Terénní poznámky, 11. 2. 2007).  
29 Terénní poznámky, 13. 6. 2007. 
30 Lontar je označení pro svitek lontarových papyrusů, na kterých je zaznamenán posvátný text v jazyce kawi, ale 
může být psán i ve starojávánštině.  (Eiseman 2005: 355)  
31 „Mabasan je označení pro člověka, který umí texty v jazyce kawi číst a překládat je.“ (rozhovor s INS, 12. 6. 
2007, přeložila MK)   
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Hinduismus a polarita balijského světa – dobro a zlo, kaja a kelod 

 

Indonésie je nejlidnatější muslimskou zemí,32 ale ostrov Bali tvoří výjimku.33 Zde 

(také částečně na východě Jávy a na ostrovech Lombok a Sumbawa) zůstal zachován 

hinduismus, jenž jako nejstarší náboženství na ostrovech ovlivnil nejen kulturu, umění a 

architekturu, ale položil i základy vzdělanosti a principů chování, které jsou vysledovatelné 

v indonéské společnosti dodnes.    

Hinduismus přišel do oblasti indonéského souostroví z Indie. Nejvýznamnější 

historickou hinduistickou říší byla říše Majapahit, která svou velikostí zasahovala až na území 

dnešní Kambodži a k Filipínám a o které se zmiňuji již výše, v krátkém historickém souhrnu. 

Památkou na toto slavné období jsou desítky a stovky pura,34 především na území Jávy a Bali. 

Hinduistická víra byla postupně s oslabením Majapahitu na ústupu před zesilujícím vlivem 

víry islámské.  

Balijský hinduismus35 je založen na principu rovnováhy, jakou vyžaduje svět k svému 

hladkému chodu. Polarita se tudíž nachází ve všech sférách lidského žití. Základní polarita 

dobra a zla a řádu a chaosu je reprezentována bohy a démony. Obě skupiny je nutné si 

předcházet a věnovat jim obětiny.36    

Vyostřená polarita světa jihovýchodní Asie je běžně známa z historek o používání 

pravé a levé ruky k rozdílným účelům. Dobro a zlo, v tomto případě i kvalita života 

zajištěného dobrou hygienou, je přísně sledována.37   

Jedinečnou balijskou polaritou je polarita kaja a kelod, která udává základní směry a 

usnadňuje orientaci. Na Bali není běžné používat k orientaci nám známé světové strany, 

označované jako sever, jih, východ a západ. Ostrované užívají výše zmíněné termíny kaja, 

který označuje směr do hor, a kelod, který označuje směr na pobřeží. Toto jedinečné rozdělení 

                                                 
32 Indonéská republika kromě islámu, ke kterému se hlásí více než tři čtvrtiny obyvatelstva, oficiálně také uznává 
buddhismus, hinduismus a křesťanství (katolickou i protestantskou víru).  
33 Jedním z pěti pilířů základních zásad státní ústavy zvané Pancasila je právě i monoteismus. Zde až komicky 
dochází k různý kličkám a novým a neotřelým definicím náboženství, praktikovaných na území Indonésie. 
Například hinduismus a jeho mnohobožství je oficiálně představován jako náboženství s jediným bohem, který 
v sobě soustřeďuje celou božskou triádu: boha Brahmu, Višnu i Šivu.  
34 Pura je označení pro hinduistický balijský chrám.  
35 Balijský hinduismus se výrazně odlišuje od klasického pojetí, jak je hinduismus znám například v Indii. Na 
Bali je zároveň doplněn o původní animistické zvyky a tradice přetrvávající z předchozích náboženství.  
36 Terénní poznámky, 17. 6. 2007. 
37 Jídlo – rýže se zeleninou a tempe nebo tahu se běžně konzumuje přímo rukou z papíru, který prodavač upraví 
do podoby kornoutu. Jedná se o stravování nám známé jako „jídlo s sebou“ – šetří čas i peníze. Když jsem po 
rozbalení kornoutu začala rýži vkládat do úst i levou rukou, v prvním případě mě kamarád Baskoro napomenul a 
vysvětlil mi hygienickou, společenskou i ideovou závažnost situace. Když jsem se o pár dní později znovu 
spletla, společnost, která tuto skutečnost zaregistrovala, přestala jíst, aby mě na mou chybu upozornila. (Terénní 
poznámky, 28. 10. 2006)      
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je dáno geografickou polohou nejvyššího a hlavního pohoří s horou Gunung Agung, které se 

nachází zhruba ve středu ostrova. Ať se tedy nalézá člověk kdekoliv, vždy použije tuto 

prostorovou orientaci. Pro čtenáře je důležitá skutečnost, že systémem kaja/kelod se řídí i 

orientace staveb (ať už se jedná o lidská obydlí, chrámy nebo veřejné budovy); horizontální 

členění (kaja odpovídá horní hranici a kelod dolní) i dělení ušlechtilého (kaja) a nízkého 

(kelod) ve všech dalších podobách (Eiseman 2005: 3). Tato dualita je předurčena skutečností, 

že balijský hinduismus chápe hory jako příbytek dobrých bohů a mořský a podmořský svět 

jako místo, kde žijí zlí démoni.     

Balijský hinduismus, stejně jako hinduismus indický, má trojici hlavních bohů, 

kterými jsou Brahma, Višna a Šiva. V této posloupnosti se jedná o boha stvořitele, 

udržovatele a ničitele. Každému z nich připadá v každé vesnici na Bali jeden chrám.38    

 

Adat, jistota tradice a zvyku  

   

Indonésané často nejsou svoje chování a jednání schopni racionálně vysvětlit druhým. 

Jednoduchou odpovědí jim je jediné slovo: adat.39   

Adat je nepsaný, ustálený a pro jednou jasně daný soubor pravidel a norem chování. 

Ve společnosti je v roli tradičního a zvykového zákona, který stojí i nad zákony vydanými 

zákonodárnými ustanoveními, má tedy nejvyšší postavení. Pro lepší porozumění zkoumané 

oblasti je nutné toto slovo alespoň registrovat, neboť úplné pochopení je nerodilému obyvateli 

ostrova asi odepřeno. Každá desa má vlastní soubor pravidel, desa adat, kterými se řídí.  

Adat je pro Balijce nesmírně důležitý v každodenním životě, pomáhá mu řešit 

neznámé situace a usnadňuje mu tak žití. Právě díky adat se také může Balijec spolehnout, že 

mu spoluobyvatelé banjaru podají pomocnou ruku, bude-li potřebovat.40  

Jako každá jiná věc na světě, i adat má svůj rub. Tím je soubor trestů, které mohou 

dotyčného nebo dotyčnou osobu postihnout v případě, že nebude pravidla adat dodržovat 

v přesně dané podobě. Nejhorším a nejvyhrocenějším trestem je pro jedince i rodinu odepření 

svaté vody. Svatá voda je pro Balijce nezbytnou potřebou i k běžným denním úkonům a 

zamezení jejího příjmu tak postižené staví ne na okraj společnosti, ale zcela mimo ni. 

V důsledku tak „hříšník“ ve společnosti nijak nefiguruje, je jako by už byl mrtev. Trest se 

nevztahuje jen na jedince, ale zahrnuje celou rodinu a příbuzenstvo (Eiseman 2005: 62).  

                                                 
38 Jedná se o Pura Desa, Pura Puseh a Pura Dalem.  
39 Terénní poznámky, 18. 4. 2007.  
40 Terénní poznámky, 23. 10. 2006.  
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KAPITOLA TŘETÍ: METODOLOGIE 
 

K získání odpovědí na mnou položené výzkumné otázky jsem zvolila kvalitativní 

metodu výzkumu. Disman charakterizuje kvalitativní výzkum jako „nenumerické šetření a 

interpretace sociální reality. Cílem tu je odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím.“ 

(Disman 2002: 285).  

Snažila jsem se dodržet základní zásadu, kterou jsem si vytyčila, a to zásadu 

kulturního relativismu. Mým úkolem jako badatelky je porozumět zkoumané kultuře, ne ji 

hodnotit, potažmo odsuzovat a následně se pokusit předložit mou zkušenost čtenářům. Tento 

teoreticko-metodologický přístup staví na předpokladu, že každá kultura je jedinečná a 

neopakovatelná a pochopit ji, popsat a předat dalším je možné, jen pokud tak učiníme 

v kontextu jejich hodnot, norem a idejí (Soukup 2004: 642).      

Největší klad ve výběru kvalitativního výzkumu spatřuji ve skutečnosti, že informátor 

není vtlačován výzkumníkem do předem připravených schémat – o redukci dat rozhoduje 

v podstatě sám. Mou úlohou jako badatele bude z těchto všech dat vysledovat společné a 

významné struktury (Disman 2002: 290).  

 

Reflexe výzkumu 

 

V následující kapitole popisuji vlastní cestu k tématu Indonésie a její kultury a 

představím prostředí, ve kterém jsem výzkum prováděla a do kterého jsem vstoupila jako 

outsider.  

Ke kultuře Indonésie jsem se dostala díky úspěšnému přijetí na dvousemestrální vládní 

stipendijní program Darmasiswa. Zřizovatelem stipendia je indonéské Ministerstvo 

národního vzdělávání.41 Jedná se o podporu zahraničních studentů na vysokých školách na 

území celé republiky a částečně funguje jako výměnný studijní program mezi Indonésií a 

státy, se kterými chová vřelé zahraniční vztahy.  

Získala jsem stipendium na univerzitu Institut Seni Indonesia Denpasar na ostrově 

Bali na obor Stínové divadlo a divadelní umění na dva semestry v průběhu let 2006 a 2007.  

Studium nelze završit státní zkouškou, která by vedla z získání titulu, ale student je 

povinen projít nejméně dvěma semestrálními a jednou závěrečnou zkouškou. V letním 

                                                 
41 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Zpravidla se běžně používá zkratka Depdiknas.  
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semestru roku 2007 se tato zkouška konala v Malangu na ostrově Jáva a skupina studentů ISI 

Denpasar, do které jsem patřila, ukončovala studia představením kecak.42  

Program Darmasiswa vznikl roku 1974, kdy byl otevřen jen studentům Sdružení 

národů jihovýchodní Asie, o dva roky později se nabídla možnost stipendia i studentům 

z Maďarska, Norska, Mexika, Švédska, Kanady, Francie, Austrálie, Japonska, Německa a 

USA (Darmasiswa 2006: 4). V tomto ohledu byl pro Českou republiku klíčový rok 1995, kdy 

byl program otevřen i našim vysokoškolákům.  

Po téměř dvacetičtyřhodinovém letu jsem na podzim roku 2006 přistála v pro mě zcela 

novém prostředí, klimatu, jazykové oblasti. Byla jsem odtržena od evropské kultury, kterou 

jsem do té doby jako jedinou znala, a nucena začít se pohybovat na neznámém místě. Již v 

prvním momentě, kdy jsem vystoupila z letadla a nadechla se, jsem pochopila, že to, co mě 

zde čeká, bude naprosto odlišné od všeho, co jsem dosud znala. Vysoká vlhkost vzduchu, 

v tropech v této oblasti normální, mě zaskočila natolik, že jsem chvíli lapala po čerstvém 

vzduchu. Tento nový, nečekaný a neobvyklý zážitek byl jen „předehrou“ pro všechny další, 

které mi propastnou odlišnost od mých dosavadních znalostí a zkušeností jen potvrzovaly. 

Také si troufám říci, že tento zážitek mi zaručil jistý odstup od „místního“ po celou dobu 

pobytu. Došlo k situaci, která je antropologům známa pod pojmenováním kulturní šok. Václav 

Soukup kulturní šok definuje jako „psychický i sociální otřes způsobený překvapivým, 

nečekaným nebo neuvěřitelným zjištěním, které bylo vyvoláno bezprostředním kontaktem 

jednotlivce, sociální skupiny nebo celé společnosti s cizí, neznámou, dosud 

neinteriorizovanou kulturou.“ (Hrdý, Soukup, Vodáková 1993: 93) 

Primárním důvodem mé snahy o sekundární enkulturaci,43 mého pátrání a nutno říci i 

tápání nebyl pochopitelně můj výzkumný projekt, ale snaha se v novém prostředí etablovat, 

zařadit do školní výuky, zabydlet a získat existenční jistoty v podobě bydlení, stravy, 

dopravních prostředků a komunity přátel. Nutno podotknout, že výzkum se, i přes danou a 

„předpokládanou distanci, odehrával bez separace od běžné komunikace“. (Althabe 1999: 209) 

                                                 
42 Kecak je představení spojující v sobě taneční číslo, vyprávějící pasáž únosu Síty z eposu Rámájana a rytmické 
a monotónní pohyby a zpěv sboru sedícího v kruhu okolo tanečníků. Sbor v různých rytmizacích vydává zvuky 
„cak cak cak“, které se připodobňují k vřeštění opic, a proto představení získalo přezdívku „opičí tanec“. Celý 
koncept byl uměle vytvořen ve 30. letech 20. století a od té doby se s oblibou zaměřuje na turisty. 29. září 2006 
se dokonce uskutečnil na ostrově Bali na úpatí chrámu Uluwatu pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů, 
význačný v rekordním počtu více než pěti tisíc tanečníků z celého ostrova. Celou produkci doprovázely modlitby 
a v samotném závěru i laserová show (Terénní poznámky, 30. 9. 2006). Důležité je také zmínit, že tanec má 
základ rytmiky a pohybů v chrámových slavnostech a tancích, během nichž se uvádějí věřící do transu.              
43 Enkulturaci definuje Václav Soukup v Malém slovníku antropologických pojmů jako „proces včlenění jedince 
do kultury, který zahrnuje osvojení artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených členy dané 
společnosti“. (Soukup 2004: 637) 
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Tuto celkem problematickou etapu sekundární enkulturace mi těsně po mém příjezdu 

začal alespoň z části usnadňovat přítel mé české známé, Mgr. Jany Vozábové, která byla 

držitelkou stipendia na ISI rok přede mnou, I Gusti Made Aryantha.44 Ary mi pronajal bydlení 

ve společnosti dalších zahraničních studentů (mými spolubydlícími byli britská studentka 

gamelanu Emily Garland, maďarský student gamelanu Gabor Nemeth a německý student 

kulturní antropologie Maximilian Feiler) v blízkosti naší školy. Studentské bydlení se nazývá 

kos a jedná se o místnost s postelí s moskytiérou, otevřenou, částečně zastřešenou kuchyní a 

kamar mandi.45 Všechny místnosti jsou otevřeny na terasy, které ústí do zahrad nebo do 

gangů,46 malých uliček, které se proplétají městem. 

Ary se také stal mým tzv. dveřníkem (gatekeeper), který mi pomohl otvírat dveře do 

mnou zkoumané oblasti. Byl jedním z mých indonéských přátel, kteří mi zároveň sloužili jako 

informátoři, protože díky nim jsem získala mnoho kontextuálních informací a zprostředkovali 

mi vhled do této kultury a pomohli mi tak se snáze zorientovat. Ary mě seznámil s celou svou 

rodinou, především se svou matkou, váženou učitelkou tradičních balijských tanců. Vzhledem 

k tomu, že ač již vystudovaný biolog, dále pokračoval ve studiu (katedra fotografie) na stejné 

univerzitě jako já, zprostředkoval mi i první kontakty a seznámení se spolužáky, kteří mi pak 

pomáhali nejen se školními povinnostmi (literatura, porozumění indonéštině a vysvětlování 

souvislostí), ale i v běžném životě, na který jsem jako cizinka úplně sama nestačila (například 

v situaci, kdy jsem se stěhovala po prvním semestru do jiného kosu nebo při nákupu a prodeji 

motocyklu).      

Zlomovým okamžikem bylo bezpochyby také osvojení si schopnosti plynuleji 

zacházet s indonéským jazykem a počátek (lépe možná použít pojmenování snaha) používání 

balijštiny. Teprve tehdy jsem postupně začala rozumět významům a chápat pojmenování, 

ostatní naopak zase rozuměli mě a smyslu věcí, které chci vyjádřit. Docenila jsem tedy 

nutnost znalosti narativního jazyka dané oblasti, jak zdůrazňuje většina antropologů, včetně 

Cliforda Geertze, kterého v této souvislosti cituji v teoretickém úvodu.   

Dalším důležitým bodem, který mě etabloval i ve společnosti mimo akademickou 

obec, tedy mezi sousedy, bylo používání motocyklu jako dopravního prostředku namísto 

bema.47 Zakoupením motocyklu jsem prokázala, že svůj pobyt myslím vážně a nedopravuji se 

jako turista (bemem jezdí zpravidla jen děti školou povinné, z nižších ročníků, které ještě 

                                                 
44 V textu používám zkráceninu jeho jména, jakým je běžně oslovován: Ary.  
45 Koupelna východoasijského typu – barel naplněný vodou slouží k namáčení malého kyblíčku, kterým se pak 
koupající polévá.  
46 Gang je označení pro úzké uličky, nejsou zpravidla širší než pro průjezd motorky.  
47 Bemo je označení pro mikrobusy městské a příměstské hromadné dopravy.  
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nevlastní řidičské oprávnění či motocykl, sociálně slabší a v přímořských oblastech turisté, 

kteří se pro jednou pokoušejí na zkoušku svézt místní dopravou a ne taxíkem). Motocykl mi 

také dodal svobodu pohybu po celý den a po celém ostrově (bema mají jen několik linek, 

poskytují téměř nulový komfort během přepravy, jsou časově i vzdálenostně velmi limitující).   

Ambivalentním prvkem, který mě provázel po celou dobu pobytu, byla skutečnost, že 

jsem orang bule.48 Situace, kdy mi barva mé pleti umožnila v daný moment profitovat, ale 

nepřevažovaly nad situacemi, kdy mi mé bělošství bylo spíše na obtíž. Ukazuji na dvou 

různých situacích, do kterých jsem se během svého pobytu dostala.  

Toužila jsem si, od samého začátku studia v Indonésii, pořídit vlastní wayangovou 

loutku, kterou si budu moci odvézt domů do Čech. Vzhledem k nákladnosti takové koupě 

(neboť jsem chtěla standardní loutku, se kterou půjde bezproblémově hrát a ne náhražkovou 

z laciných materiálů a s nízkou kvalitou provedení), jsem o výběru dlouho uvažovala a radila 

se. Nakonec volba padla na doporučeného mistra loutkáře v Yogyakartě, kam jsem se 

vypravila. Ačkoliv z telefonátu, ve kterém mu můj příjezd oznámil náš společný známý, 

věděl, že přijede studentka ISI s požadavkem na loutku, barvu mé pleti zjistil až při osobním 

setkání. Mé bělošství cenu rázem navýšilo o stovky tisíc rupií a ze slíbeného provedení „do 

týdne“ se stala lhůta téměř třítýdenní. Mé jediné štěstí bylo, že jsem v Yogyakartě bydlela u 

přátel a přidané náklady tím alespoň částečně redukovala. Nicméně dramatické dohadování 

při předávání dokončené loutky, kdy padaly ostré výrazy na mou adresu a já jsem svírala 

loutku i peníze s neustálým opakováním, že pokud nepřistoupí na předem dohodnutou cenu, 

zbudou mu jen peníze ze zaplacené zálohy, rozhodně nepatří k momentům, na které bych ráda 

vzpomínala. Podobných situací, kdy se jednalo o finance, které by mohly ze mě jako z „jistě 

bohaté bílé nony – slečny, kápnout“ (i když pravda ve výrazně nižších finančních obnosech), 

jsem zažila desítky. Přítomnost dvou ceníků – daftar orang bule (určeného pro orang bule) a 

daftar orang indonesia (určeného pro Indonésany) je téměř neodmyslitelná napříč 

poskytovanými službami a obchody.  

Naopak příjemnou stránkou mého bělošství byla vstřícnost, s jakou se mi věnovali a 

na dotazy odpovídali mí spolužáci i učitelé, které těšil zájem „bílé dívky“ o jejich kulturu a 

kulturní dědictví. Nezapomínali zdůraznit, jak je dobře, když se Evropané a Američané 

neupínají jen na vlastní zvyky a nechávají se obohatit jinými kulturami. Mimo jiné i díky 

tomu, se mi dostalo pozvání na svatební obřad, které mi nabídla Kade, prodavačka z obchodu, 

který sousedil s prádelnou, kam jsem si jezdila prát prádlo.49   

                                                 
48 Orang bule je mírně subjektivně/negativně zabarvené označení pro bílého člověka, cizince.  
49 Terénní poznámky, 18. 5. 2007.  
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Právě vzhledem ke skutečnosti, že jsem byla cizinkou, jsem se snažila o maximální 

slušnost a vstřícnost při řešení jakýchkoliv každodenních situací. Strach, že udělám nějaké 

nezvratné faux-pas mě ovládal několik prvních měsíců v podstatě neustále. Plný respekt jsem 

musela prokazovat zejména vůči náboženské víře. Postupně jsem získávala přehled o 

skutečnostech, jako je například nedotknutelnost jistých obětin položených na cestách, 

chodnících a křižovatkách, způsobu modlení v chrámu a kalendářním systému.50 Mým 

největším prohřeškem, kdy jsem pocítila zděšení a vyloženě opovržení nad svým konáním 

bylo, když jsem umístila v kuchyni na stůl plankiran51 a uschovala v něm sáčky s čajem a 

kávou. Kamarád, I Nyoman Astika Atmaja,52 který mě přišel navštívit, v momentě, kdy toto 

spatřil, ustrnul, obrátil se a beze slova opustil můj kos. Nesnesl být na půdě jednoho domu s 

někým, kdo se takto urážlivě chová k jeho bohům. Vzápětí jsem samozřejmě potraviny 

vyjmula, Astika umístil plankiran do správné výšky na zeď a modlitbami prosil bohy, zda mi 

mohou mé konání prominout. Astika později mou nehodu na motocyklu, která se 

stala předešlého dne, přičetl právě zlobě bohů za čaje umístěné ve špatně položeném 

plankiranu.   

Dalším důležitým bodem v mém výzkumu a studiu byly lekce s I Nyomanem 

Sedanou, který mě přivedl k myšlence zaměřit se na osobu dalanga a jeho pojímání 

většinovou balijskou společností. I Nyoman Sedana se zabývá především moderními 

podobami wayangu a komparacemi s jinými světovými divadelními formami (kde se 

zaměřuje nejen na západní divadelnictví, ale s důrazem se obrací i k Indii a srovnání divadla 

wayang na Bali a v Indii).   

Rozhodla jsem se ilustrovat situaci na vyprávění jediné, pokud možno výjimečné 

osoby. Hledala jsem tedy osobu dalanga, který bude zkušený a jeho rodinná tradice bude plně 

souviset s wayngovým divadlem.  

Během společných vyučovacích hodin jsem získala kontakt a doporučení na I 

Nyomana Sumandhiho53 hned ze tří různých a nezávislých zdrojů. Byl mi doporučen mým 

učitelem Sedanou, americkou spolužačkou Heather Sanski,54 i mým ubytovatelem, Arym.  

                                                 
50 Díky Arymu a později dalším přátelům jsem se účastnila vesměs všech náboženských slavností, které se 
kalendářně a oblastně konaly. Dá se říci, že jsem puru navštěvovala téměř každý druhý den.    
51 Dřevěná vyřezávaná a malovaná police, která slouží jako domácí nástěnný oltář. Umisťuje se i na více místech 
v domě.    
52 V textu používám zkráceninu jeho jména, jakým je běžně oslovován: Astika.  
53 V textu používám zkráceninu jeho jména, jakým je běžně oslovován: Pak Mandhi nebo Sumandhi.  
54 Heather Sanski u blízkého rodinného přítele Paka Mandhiho studovala gamelan. Nyní je aktivní členkou 
amerického gamelanového orchestru Sekar Jaya. 
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Náhoda mi přála i později v průběhu druhého semestru, kde naše skupina zahraničních 

studentů měla za úkol nastudovat představení kecak pro závěrečné zkoušky právě pod 

vedením I Nyomana Sumandhiho.  

Díky kontaktům, se kterými jsem se s prosbou o rozhovor na Paka Mandhiho obrátila, 

se ke mně choval přívětivě a velice přátelsky a stal se mým klíčovým informátorem (key 

informant). V jeho rodině, ať již v domě v Denpasaru nebo v sídle v Tabananu, jsem trávila 

mnoho času a seznámila se tak s jeho příbuzenstvem a známými. Všemi jsem byla jasně a 

bezproblémově akceptována ihned po představení jako studentka ISI, neboť Pak Mandhi 

často vyučoval zahraniční studenty.  

Před odjezdem z ostrova jsem se naposledy setkala s informátorem i jeho rodinou. 

Paní domu pro mě přichystala dokonce malou oslavu, což bylo velmi milé. Popřáli mi šťastný 

let a navzájem jsme si vyměnili dárky, neboť jsem se jim chtěla odvděčit za srdečný způsob, 

jakým mě přijali. Předala jsem jim nástěnné hodiny a k mému překvapení jsem i já obdržela 

dáreček. Vztah k mému informátorovi je tedy jistě nadstandardní a doufám, že jsem schopna 

si ve své práci tuto zainteresovanost uvědomovat.  

 

Techniky sběru dat  

 

Při výzkumu jsem použila metodologickou triangulaci (Silverman 2005: 111), kde 

jsem propojila zúčastněné pozorování s digitálně zaznamenávanými rozhovory s klíčovým 

informátorem I Nyomanem Sumandhim a sběrem audiovizuálních dokumentů, tedy fotografií, 

videí a artefaktů, díky kterým jsem si byla schopna dění a data z rozhovorů lépe zasadit do 

kontextu a doplnit důležité informace. Metodám rozhovoru a pozorování se věnuji 

v následujícím textu.  

 

Rozhovory  

 

Rozhodla jsem se pro sběr a vedení vlastních rozhovorů. Za klíčovou považuji právě 

osobu Paka Mandiho, proto bylo samostatné vedení rozhovoru důležité. Z tohoto zdroje jsem 

získala primární, tedy dosud nepublikovaná data.  

Vedla jsem tři rozsáhlejší výzkumné rozhovory, z nichž nejkratší trval 110 minut a 

nejdelší 160 minut. První z nich se odehrál v úterý 12. června 2007 dopoledne. Ústředním 

tématem prvního rozhovoru byla rodina Paka Mandhiho, jeho kořeny, cesta k dalangství, 

studia na Bali i v zahraničí a způsob, jakým se zdokonaloval a budoval „kariéru“. Informátor 
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hovořil plynule a téměř samostatně, stačilo ho vždy jen vybídnout úvodní otázkou. 

Z monologu bylo znát, že i jemu samotnému vzpomínání na životní peripetie přináší potěchu 

a pobavení.      

 Druhý rozhovor se uskutečnil o čtyři týdny později, ve čtvrtek 5. července 2007 

dopoledne. Náplní tohoto rozhovoru bylo přímo představení wayang kulit, příprava na 

představení a výroba loutek, žena v roli dalanga a performance wayang kulit v cizích jazycích.   

Třetí rozhovor proběhl ve čtvrtek 26. července 2007 odpoledne. Tématem byly 

zkušenosti a zážitky, které během své profesní a životní dráhy nasbíral, zamyšlení nad 

směrem, jakým se bude dále wayang ubírat a potažmo nad jeho rolí dalanga a rolí dalanga ve 

společnosti.   

Témata rozhovorů se vzájemně překrývala. Mimo tyto nahrávané rozhovory jsem se 

s informátorem pravidelně setkávala na školních lekcích a nejrůznějších mimoškolních 

akcích. Jak jsem již dříve zmínila, byla jsem zvána i na rodinná setkání a v domě informátora 

vítána.  

Rozhovory se odehrávaly v bydlišti Paka Mandhiho,55 v obývací hale. Nahrávky 

provázelo, ale částečně i narušovalo neustálé kokrhání kohoutů a zvuky gangem 

projíždějících motorek. Zároveň ovšem tyto zvuky a hluk natolik patří k denní balijské rutině, 

že jejich absence by byla podezřelá. Několikrát rozhovory přerušil telefonní hovor nebo 

příchod člena rodiny, ale žádná z těchto situací nebyla limitující, neboť Pak Mandhi se plně 

věnoval rozhovoru jen se mnou a každé z těchto vyrušení s omluvou a v rychlém čase ukončil 

a vrátil se zpět k rozhovoru.  

Rozhovory byly vedeny v anglickém jazyce, zároveň ale prokládány i pasážemi 

v indonéštině nebo označeními v balijštině. Ačkoliv se antropologové jistě jednohlasně 

shodnou, že nejlepší možnou variantou je vést rozhovor v jazyce místní kultury, byla 

angličtina zvolena po vzájemné dohodě mě jako výzkumnice a Paka Mandhiho, který zároveň 

v rozhovorech vedených v cizím jazyce spatřoval vyšší prestiž.    

Rozhovory jsem nahrávala na dva typy diktafonů. Zvolila jsem digitální diktafon i 

klasický, který zaznamenává na mikrokazety. Duplikací nahrávky jsem se chtěla vyvarovat 

případného výpadku dat na jednom z přístrojů.  

                                                 
55 Jednalo se o poměrně rozlehlý dům v jednom z gangů ústícím do ulice Jalan Katrangan v banjaru Sumerta, do 
kterého spadalo i mé bydliště a zároveň adresa univerzity ISI, která má areál v těsné blízkosti.  Přesto, že jsem 
s Pakem Mandhim a jeho rodinou spadala do stejného banjaru a měli bychom se tudíž potkávat pravidelně i na 
náboženských ceremoniích, nebylo tomu tak. Balijec zůstává věrný svému domovu, místu kde se narodil a 
náboženské svátky a slavnosti slaví zpravidla tam a podle oblastních zvyklostí a kalendáře. Pak Mandhi se proto 
pravidelně a na veškeré ceremonie vracel do desa Tunjuk v Tabananu.     
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Během rozhovoru se objevilo jen několik situací, u kterých se Pak Mandhi vyloženě 

zarazil a hovor přerušil a vzápětí obrátil řeč jiným směrem. Jednalo se o témata výrazně 

osobní, jako například úmrtí jeho druhé dcery, která zemřela velmi mladá. Z těchto důvodů 

jsem se tudíž snažila se citlivých oblastí již více v dotazech nedotýkat.  

Výzkum ode mne jako od badatelky vyžadoval odpovědnost hned ve třech různých 

vztazích: vůči informátorovi, vůči veřejnosti a oboru a odpovědnost během archivace (Vaněk, 

Mücke, Pelikánová 2004: 152).  

S rozhovorem a daty v něm získanými nebudu nikdy a za žádných okolností nakládat 

manipulativně a se snahou mluvčího poškodit, neboť ho budu vždy respektovat jako „dárce“ 

příběhu (Vaněk, Mücke, Pelikánová 2004: 153). I Nyoman Sumandhi byl seznámen 

s výzkumem, účely, cíli a postupy a bude seznámen závěrečnou esejí a jejím rozsahem tak 

dalece, jak bude v mých silách (jedinou překážkou, která může toto zkomplikovat je jazyková 

bariéra, neboť Pak Mandhi neovládá český jazyk). 

V příloze předkládám kopii písemného souhlasu s uvedeným jménem I Nyomana 

Sumandhiho a jeho podpisem, který mě opravňuje k použití jména a údajů v mé práci a pro 

soukromou archivací rozhovorů a zároveň plně garantuji dodržení podmínek v souladu 

s prohlášením (viz přílohy – Písemný souhlas informátora). 

Vzhledem k povaze práce uvádím i u všech dalších osob jejich celá jména (bereme-li 

v úvahu způsob titulování a pojmenování osob na Bali, musíme se nutně vyhnout sousloví 

jména a příjmení a použít jen označení jméno).  

 

Problematika transcriptu 

 

V problematice transkriptu vycházím z transkripční konvence Aliciji Leix (Leix 2003: 73), 

kterou jsem si zčásti upravila a doplnila pro vlastní potřeby. Z prostého důvodu, že se nejedná 

o lingvistickou práci a v rozhovorech jsem nesledovala jazykovou způsobilost mluvčího, ale 

především jsem pozornost věnovala obsahu vyřčeného, chápu tento doslovný způsob přepisu 

jako nejpatřičnější. 

Pro samotný přepis rozhovorů jsem použila na Internetu volně dostupný program 

Transcriber. Jeho výhoda spočívá především v možnosti sledovat tok textu v závislosti na 

zvukovém záznamu, záznam segmentovat a umožňuje automatické nastavení mluvčích. 

V mém případě, kdy Pak Mandhi hovoří samostatně, bez jakéhokoliv mého vstupu celé 

minuty, jsem segmentovala dle témat, poklesu a melodie hlasu. Segmentace mi zároveň byla 
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nápomocná při další orientaci v dlouhých monolozích. Přepsané rozhovory také přikládám na 

CD v příloze.   

 

Pozorování 

 

Během výzkumu jsem ze škály kvalitativních výzkumných metod použila i zúčastněné 

pozorování, které pro mě bylo velmi důležité hned v několika ohledech. Participovala jsem na 

životě studovaných lidí v dané oblasti, zjednodušeně a nadneseně řečeno, byla jsem součástí 

všeho a všechno bylo součástí mého života. 

Zpočátku jsem deskriptivně sledovala veškeré dění kolem sebe, ale zároveň se 

postupně časem přikláněla k selektování konkrétních událostí kolem sebe. Cílem mého 

pozorování byla především kontextualizace, která mi umožnila následně situace popsat a 

porozumět jim jak jen nejvíce to bylo možné.  

Na neznámých místech zůstala má identita výzkumnice často neodhalená, ovšem 

pozornost jsem vzbuzovala již jen svým vzezřením, tím, že jsem bílé pleti. Mezi indonéskými 

přáteli a známými bylo mé zapisování si pozorovaného a nekonečné dotazování naprosto bez 

problémů přijímáno a chápáno jako něco samozřejmého, vzhledem k cíli a obsahu mé cesty, 

který byl studiem v podstatě dán.  

Pozorování jsem zaznamenávala formou terénních poznámek. Záznamy jsem psala 

pokud možno v daný moment v aktuálním čase, s přesným zachycením problémů, situací, 

činností a popisů, které mě zaujaly. Záměrně používám slovo „zaujaly“, neboť je 

neoddiskutovatelné, že i výzkumníkova pozornost je omezená a selektivní a v žádném případě 

nelze registrovat veškeré okolní dění, ač jsem se samozřejmě pokoušela obsáhnout maximum.      

 

Popis vzorku – životopis I Nyomana Sumandhiho, M.A. – s využitím osobních 

vzpomínek  

 

I Nyoman Sumadhi56 se narodil 31. prosince 1944 na ostrově Bali ve vesnici jménem 

Tunjuk v okresu Tabanan. Je synem I Nyoman Rajega57, jednoho z nejvýznamnějších dalangů 

                                                 
56 Balijská jména se řídí přísným systémem, který je ovlivněn několika faktory: pohlavím osoby, pořadím 
narození a dědičným kastovním zařazením. Geertz uvádí symbolický řád pro definování osoby jako jedinečné 
individuality v šesti bodech: osobní jméno, jméno dle pořadí narození, příbuzenská terminologie, tektonyma, 
statusové a veřejné tituly. (Geertz 2000: 425) Pohlaví se rozlišuje na prvním místě ve jméně: jedná-li se o muže, 
získává pojmenování „I“, žena „Ni“. Na kastovním principu stojí nejvýše bráhmáni, kteří připojují ke jménu titul 
Ida Bagus nebo Ida Ayu, dále šátriové se jmény Anak Agung nebo Dewa Ayu, na třetím místě jsou vášijové, se 
jmény I Gusti nebo I Gusti Ayu a nejníže, v indickém pojetí hinduismu, stojí tzv. šúdrové. Na Bali tato kasta 
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20. století.58 Jeho dědečkem byl neméně slavný dalang I Made Durya59, který byl dalangem 

v královském paláci v Tabananu. Pak Mandhi pokračoval v rodinné tradici již od dětství. 

„Otec se mě ptal... ale já už jsem v tom byl! Vzpomínám si, jak rád jsem si hrál s loutkami! Ne 

opravdovými, jen jsem si hrál, že list je loutka a tak… Nejlepší byly listy z nangka!60 A hrál 

jsem na gamelan, hlavně písně pro topeng61…  a potom, když mi bylo třináct, to bylo v roce 

1957, mi táta řekl, že bych měl začít s gender wayang62… Takže jsem začal. Ale to víš, je to 

nejobtížnější gamelan na Bali… A teď to vím, jak mě táta NUTIL! Když si na to dnes 

vzpomenu, on mě do toho tak nutil! (smích) Přišel jsem ze školy a řekl mi: Budeš hrát třicet 

minut a pak se můžeš naobědvat! A já jsem to tak dělal! Hrál jsme možná i víc než třicet minut 

a pak jsem teprve obědval…“ (Rozhovor s INS, 12. 6. 2007, přeložila MK)   

K získání všech dovedností dalanga ho vedla složitá cesta studia hudby, tance, scénářů 

a divadelních technik, které jsou všechny nutné pro wayang. Zkušenosti sbíral při sledováním 

práce svého děda i otce, kterým pomáhal. „Byl jsem jejich hudebník a zkoušel jsem se učit 

z praxe… když hrál, myslel jsem na to, jak hraje, jak dává znamení hudebníkům, jak hudbu 

zastavuje, jak pohybuje s loutkami… Prostě jsem se ani nechtěl učit a učil jsem se…“ 

(Rozhovor s INS, 26. 7. 2007, přeložila MK)    

Vystudoval konzervatoř Kokar, obor tradiční hudba, tanec a divadlo,63 kterou dokončil 

v roce 1964. „Jak jsem říkal, moje výsledky nebyly dobré, ale nakonec jsem SMP64 dokončil, i 

když ty známky… (smích) Ale naštěstí, zrovna otevřeli školu Kokar… rodina řekla: dobře, máš 

známky jaké máš, ne úplně směšné, ale bude lepší, když půjdeš na uměleckou školu… A 

protože to byla úplně nová škola, ok, potřebovali prostě studenty!“ (Rozhovor s INS, 12. 6. 

2007, přeložila MK)  

                                                                                                                                                         
označuje sama sebe jako outsidery, zvané jaba. (Rozhovor s INS, 12. 6. 2007) Ti na druhém místě jména uvádí 
pořadí narození v rodině. Prvorozený je pojmenován Wayan (méně často se používá Gede nebo Putu), 
druhorozený Made (druhou variantou je Kadek), třetí narozený Nyoman nebo Komang a čtvrté dítě v pořadí 
dostává jméno Ketut. S dalším přírůstkem do rodiny se cyklus opakuje od samého začátku. Ze jména dalanga I 
Nyomana Sumandhiho tedy lze vyčíst, že se jedná o muže, který se narodil jako v pořadí třetí v rodině jaba.  
Jméno Sumandhi je pak osobním jménem. V soukromí je oslovován svou rodinou jako Pak Mandhi – volně 
přeloženo uctivé oslovení „pán“ (celé znění bapak se užívá zřídka) ve spojení s intimnější zkráceninou osobního 
jména. Jak jsem již dříve uvedla, toto jméno průběžně používám ve své práci.  
57 Narozen roku 1915, zemřel v roce 2000. (Rozhovor s INS, 12. 6. 2007) 
58 V příloze přikládám dvě fotografie: na jedné je informátor vyfotografován se svým otcem a druhý záběr jej 
zachycuje při wayangovém představení.  
59 Narozen roku 1884, zemřel v roce 1967. (Rozhovor s INS, 12. 6. 2007) 
60 Listy chlebovníku, plody rostliny se často využívají k přípravě pokrmů. Terénní poznámky 13. 10. 2006.  
61 Wayang topeng, jedná se o typ divadla.  
62 Hudba doprovázející wayangové představení.  
63 Konservatori Karawitan Indonesia na Bali.  
64 SMP je zkratkou Sekolah Menengah Pertama. Navštěvují ji děti asi do 15 let. Pro českého čtenáře lze přeložit 
jako druhý stupeň základní školy.  

 25



Pokračoval studiem na univerzitě ASTI65 v Denpasaru a následovalo období 

stipendijních studií ve Spojených státech amerických, kde díky grantu nadace Johna D. 

Rockfellera III., studoval etnomuzikologii na University of California (v letech 1972 až 1974) 

a v roce 1979 na Wesleyan University ve státě Connecticut získal díky grantu Fordovy nadace 

titul M.A v oboru divadelnictví. Spolupracoval i na tvorbě workshopů s výukou wayang kulit.      

Mezi jeho žáky patří Michael Tenzer,66 Larry Reed67 nebo Kathy Foley.68 Vyučoval a 

vystupoval ve Spojených státech amerických, ve Francii, v Japonsku, v Malajsii, v Korei, 

v Austrálii, v Dánsku, Belgii, Holandsku, Švýcarsku, Iráku, Indii a v Singapuru.   

V roce 1975 stál u založení balijské asociaci dalangů a performerů zvané PEPADI69 a 

v roce 2001 byl jedním z iniciátorů vzniku celoindonéské organizace PEPADI. Od roku 1981 

se jako koordinátor spolupodílel na vzniku tradice Pesta Kesinian Bali, balijského 

uměleckého festivalu, kde byl zpočátku i členem umělecké poroty hodnotící soutěžící 

v různých kategoriích. Také má největší zásluhu na proniknutí ženského elementu mezi dalangy-

muže. Roku 1977 inicioval historicky první představení s dalangem-ženou, Ni Ketut Trijata.    

I Nyoman Sumandhi má tři syny a jednu dceru. Své děti pojmenoval podle situací, 

které ho ve chvíli narození potomka provázely. Jméno prvorozeného syna I Wayan Sutartha 

znamená „bohatý syn“. Druhý syn, který se narodil pár týdnů před odjezdem Paka Mandhiho 

do Spojených států, nese jméno I Nyoman Hartanegara, což znamená „bohatá země“. Jméno 

dcery, Ni Ketut Mayeni, znamená „májová“, podle měsíce, ve kterém se narodila. Poslední 

syn, I Made Roberto, narozený v době, kdy byl Pak Mandhi pracovně v Itálii, nese jméno 

podle sponzora, který financoval tuto evropskou cestu. „Po hodině jsem šel do svého pokoje, 

posadil se a říkal si, no dobře, mám syna! Musím pro něj vymyslet nějaké zvláštní jméno! A 

protože jsem byl v Itálii, napadalo mě: Palermo? Ne! Italiano? Ne! Roma? Ne! A tak jsem si 

půjčil jméno od svého sponzora, Roberto… Proto se můj syn jmenuje Made Roberto… Ano, 

Made, dal jsme mu jméno Made, protože mé druhé dítě zemřelo, tak abych vyplnil mezeru… 

Dnes se ho spousta spolužáků ptá: jak to? To není balijské jméno! (smích)“ (Rozhovor s INS, 

12. 6. 2007, přeložila MK)            
                                                 
65 ASTI je zkratkou Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar. Jedná se o univerzitní vzdělávací instituci, která se 
zabývá uměním a tancem. V českých podmínkách lze připodobnit ke konzervatoři. Později se používal název 
STSI – zkratka pro Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Nyní je univerzita označována jako ISI – zkratka pro Institut 
Seni Indonesia.   
66 Hudebník, skladatel, performer a profesor hudby působící na University of British Columbia.  
67 Performer, hudební producent, režisér. Jeho nejznámějším filmem je Shadow Master, natáčený na sklonku 
sedmdesátých let minulého století v rodině Paka Mandhiho. Shadow Master vypráví o cestě malého chlapce za 
svým snem, býti dalangem.  
68 Profesorka divadelní vědy na University of California – Santa Cruz, kde je děkankou Porter College a 
editorka Asian Theatre Journal.     
69 Persatuan Pedalangan Indonesia – Asociace balijských dalangů.  
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Metoda zpracování dat a vyhodnocení  

 

Má bakalářská práce se do jisté míry subjektivně zaměřuje nejen na téma, ale i na 

osobu Paka Mandiho. Přednost u mě získává originalita a jedinečnost, subjektivní zachycení 

zkušeností a jejich následná interpretace.  

Nutně zde musí zaznít výhody i nevýhody, které s sebou tento přístup nese. 

Významnou výhodou je strukturace času, jak ji osoba vnímá a jak podle ní vypráví svůj 

příběh. V mém případě lze u Paka Mandhiho vysledovat až výsostnou potřebu vše 

ohraničovat letopočty. Na měsíce přesně si pamatuje, jaké činnosti se v danou dobu věnoval a 

kde tomu bylo. Tento přístup sám zdůvodňuje nutností volby jednoho z pro něj existujících 

kalendářů,70 aby svůj čas sjednotil a strukturoval uplynulé dění. Díky volbě gregoriánského 

kalendáře se ve vzpomínkách orientuje on sám, jeho blízcí, ale i posluchači, kteří nejsou 

hinduisté. Dalšími výhodami je dynamika generačního vývoje, v souvislosti s okolním 

společenským děním a jejich subjektivní vnímání uvnitř skupiny, rodiny a samotným 

jedincem.  

Omezujícími mantinely je bezpochyby skutečnost, že lidská paměť je proměnlivá, 

nestabilní a selektující. Existující problém nelze eliminovat ani se mu vyhnout, neboť tento 

fakt je společný jakémukoliv styku dvou lidí, bez ohledu na věk a rozlišení krátkodobé a 

dlouhodobé paměti (Vaněk, Mücke, Pelikánová 2004: 65). Jisté limity lze také spatřovat ve 

vztahu výzkumníka a osoby, která svěřuje svůj osobní příběh.  

Zdeněk Konopásek zdůrazňuje rozdílnost mezi kvalitativními daty a kvalitativním 

způsobem práce s daty: data se musí číst jiným, novým, ale i nadále relevantním způsobem. 

Jako nejdůležitější formu dat uvádí ta, která badatel v průběhu analýzy přetransformovává z 

„původních“ do nových, „sekundárních“ textů/dat (Konopásek 1997: 106). Neznamená to 

tedy, že konstruujeme nové informace, ale volíme taková kritéria logického rozčlenění, která 

navodí nové významy vhodné ke zpracování (Vaněk, Mücke, Pelikánová 2004: 127). 

Metodickým vyhodnocováním jsem vytvořila tématické a otevřené kódy, které 

samovolně vyvstaly v průběhu kódování. Použila jsem i kódování code in vivo, tedy část 

mluveného textu jako charakteristický kód. Jednalo se především o emické termíny, jako 

například spojení kreasi baru (znamená nová tvorba) a podobná označení v indonéštině.  

                                                 
70 Na Bali existují kromě gregoriánského kalendáře dva kalendáře původní, podle nichž se měří čas. Jedním je 
kalendář Saka, podle kterého je nyní rok 1931 a druhým kalendářem je Pawukon, u kterého se roky nepočítají 
(Eiseman 2005: 173).   
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Stejnou péči jsem po úvaze věnovala i terénním poznámkám, neboť tvoří také 

podstatnou část mé práce a jsou neméně důležité. Pasáže z terénních poznámek a výseky 

výpovědí se stejným okódováním jsem se snažila jako rámce třídit, analyzovat a následně 

použít u konečných interpretací problematiky.   

Kulturní analýza by podle Geertze měla napomoci badateli i čtenáři získat cestu 

k pojmovému světu dané kultury tak, abychom byli posléze schopni společně pružně a 

smysluplně konverzovat. Podle autora by měla kulturní analýza spočívat „v odhalování 

významů, vyhodnocování těchto odhadů a vytváření vysvětlujících závěrů z těch lepších 

z těchto odhadů“ (Geertz 2000: 31). Není v silách badatele kulturní analýzu zcela dokončit, 

neboť realita se mění a nikdy není statická a nehybná. Neustále totiž vyvstávají nové otázky 

doprovázené pochybami a není tudíž úlohou antropologa vytvářet obtížné teoretické 

konstrukty.  
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KAPITOLA ČTVRTÁ: FENOMÉN STÍNOHRY WAYANG KULIT 
 

 

Stínové divadlo wayang 

      

 Wayang je obecné označení pro indonéské divadelní formy a zahrnuje tedy činohru i 

loutkové divadlo. Nejpůvodnější a nejstarší forma místního divadla je stínové divadlo, které 

se hraje pomocí loutek a nazývá se wayang purwa (Dubovská, Petrů, Zbořil 2005: 406). 

Stínové divadlo wayang kulit je jen jedním z typů divadla, jaké se v indonéské tradici 

nachází. V případě, že se jedná o stínové divadlo s plochými, bohatě perforovanými loutkami 

vyrobenými z kůže, hovoříme o divadle wayang kulit,71 pokud jsou loutky dřevěné, 

trojrozměrné a bohatě vyřezávané, jedná se o wayang golek. Existují i divadelní představení 

s živými herci – wayang orang. Zde rozlišujeme další množství typů divadelních představení 

– wayang wong72 nebo wayang topeng.73

V dubnu roku 2004 proběhla v Paříži za podpory Indonéské ambasády a organizace 

Unesco konference, která se zabývala kulturním dědictvím wayangového divadla. Během této 

konference bylo množství typů wayangového divadla oficiálně rozděleno a seřazeno do čtyř 

skupin podle následujících konceptů: na základě materiálu, z jakého jsou loutky vyrobeny, na 

základě příběhů použitých pro scénář představení, na základě stylu charakteristického pro 

vybranou oblast a na divadlo moderní éry (Soekarman 2004: 11).      

Etymologicky pochází slovo wayang z indonéštiny (stejné je i v malajštině) a používá 

se jako název pro stínové divadlo, hrané loutkami, občas i pro loutky samotné. Pochází z 

javánského slova bayang, které v sobě nese tři významy, které lze aplikovat i na samotné 

divadlo – stín, představivost a duchovno (Hobart, Ramseyer, Leemann 2001: 144). 

      Ve smyslu balijského hinduismu je stínové divadlo wayang chápáno jako 

mikrokosmické zpodobnění vesmíru. Plátno, za kterým se příběh odehrává, je celý svět, 

olejová lampa symbolizuje slunce, a banánový kmen zem, místo, kde se děj odehrává (Hinzler 

1981: 60). 

Všudypřítomná vztahová polarita dobra a zla, o které jsem již dříve hovořila,  je jasně 

řečena i během wayangového divadla, již při úvodním představování loutek. Na pravé straně 

plátna seřazuje dalang loutky, představující kvalitní charakterové vlastnosti (bozi, vznešené a 

                                                 
71 Slovo kulit odkazuje k materiálu, ze kterého je loutka vyrobena – jedná se o buvolí kůži.  
72 Postavy v představení tančí. 
73 Herci, kteří stejně jako v představení wayang wong tančí, mají na obličeji navíc vždy dřevěné masky.  
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urozené osoby), zatímco na druhé straně jsou do banánovníku zapíchány loutky, jejichž 

morální kvalita je naopak velmi nízká. Záměrně jsem použila slovesa seřazovat – loutky jsou 

totiž na obou stranách seřazeny i podle výše jejich zákeřnosti a negativity (nebo naopak 

dobrotivosti a pozitivního hodnocení).74

Představení bývá hráno v souvislosti s náboženskými slavnostmi a obřady. Balijský 

hinduismus rozlišuje pět takových příležitostí: obřady pro živé lidské bytosti (u příležitosti 

narození nebo svatby), obřady pro zesnulé a předky (u příležitosti kremace a s ní spojených 

úkonů), obřady pro bohy (denní chrámová představení), obřady pro démony (velmi 

výjimečné, ve 20. století proběhlo takové představení jen jedno) a obřady pro duchovní (u 

příležitosti přijímání nových kněží) (Hinzler 1981: 20).     

 

Loutky, jejich výroba a vzhled 

 

Velikost, vytvarování a základní rysy loutek jsou dány neměnnými a ustálenými 

pravidly. Základní rozdělení ve vzhledu loutek lze definovat podle velikosti a držení těla 

loutky, profilu obličeje, tvaru očí, sklonu hlavy a podoby oblečení. V celém boxu, který 

obsahuje kompletní sadu pro představení wayang kulit, lze nalézt nejméně sto dvacet pět 

loutek, ale u některých dalangů také až tři nebo čtyři stovky loutek.   

V šestnáctém století se s nástupem islámu na Nusantaru začalo komplikovat i 

postavení wayangového divadla. Výrobci loutek byli situací například donuceni k drobným 

úpravám při tvorbě. Z této doby pochází vykreslení trojice dvouvrásek na krku loutek – 

nejedná se o vrásky, jak by se mohlo zdát, ale o tzv. „usmrcení“ – islámská víra zakazující 

znázorňovat lidské bytosti, byla obelstěna. „Vrásky“ symbolizují podříznuté krky a nejedná se 

tedy již o živé tvory (Muliono 1981: 24).   

Loutky jsou děleny do pěti základních skupin. Dělení kopíruje čtyři hinduistické 

balijské kasty a navíc je přidána pátá, božská skupina, kam patří bozi a démoni. Vedle  těchto 

základních postav existují ještě loutky používané jako rekvizity, například stromy, hory nebo 

zvířata. Zásadní loutkou, která se jako první objevuje na plátně a zároveň slouží jako 

přemostění mezi jednotlivými dějstvími, je kayon.75 Dalang pohyby zleva doprava klouže 

loutkou po plátně, nakonec jí zatřese, že se její obraz na moment rozostří a vzápětí ji zapíchne 

do kmene banánovníku. Nehybnost kayonu symbolizuje začátek nebo konec představení, tím 
                                                 
74 V praxi pro jednoduchou imaginaci toto znamená, že zcela vlevo jsou loutky s nejhoršími charakterovými 
vlastnostmi a postupně ke středu se toto zlepšuje a zcela vpravo jsou loutky nejdůstojnějších a nejkvalitnějších 
charakterů.  
75 Tzv. strom života, loutka vytvarovaná do podoby velkého listu, bývá označován i jako kayonan.   
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ohraničuje jakousi bránu mezi přirozeným, běžným děním a nadpřirozenem, odehrávajícím se 

během představení. Kayon se tradičně používá i jako zpodobnění přírodních sil (oheň, vítr, 

déšť, vlny oceánu) a boží aury (Soetano 1994: 141).   

Výroba celé sady loutek trvá zhruba dva až pět let. Výrobou loutek se zabývají 

profesionální loutkáři, občas si loutky vyrábí i dalang sám. Nejprve se musí vyčistit a nechat 

na slunci vyschnout kravská kůže (kravská kůže je nutností – kráva je pro balijské hinduisty 

posvátné zvíře). Poté se připraví na rozřezání. Z jedné kravské kůže je možno vyrobit až 

dvanáct loutek. Loutkář-výrobce musí během obrysového vyřezávání používat šablony, při 

kreslení detailů ale již tvoří sám. Pak Mandhi vysvětluje, že loutkář tak „tvoří a napodobuje 

najednou“ (Rozhovor s INS, 5. 7. 2007, přeložila MK). Po vyřezání přichází první nátěr 

základní černou barvou. Na zdobení loutek se používají ještě další čtyři barvy, které se 

v minulosti získávaly z přírodních zdrojů, jako například ze zvířecích kostí, sazí nebo nerostů, 

ale dnes je nahradily akrylové barvy. Jedná se o odstíny černé, bílé, červené, žluté a modré. 

Před prvním představením pak vykoná dalang obřad, kdy loutky představí a obětuje bohům.    

 Popisy charakterů a vzezření loutek se promítají i do konverzace a komunikace 

v běžném denním životě. Profesor I Nyoman Sedana rád používal příklad, že stejně jako 

Evropané jsou zvyklí přičítat lidem vlastnosti daných literárních hrdinů, jako je například 

Romeo nebo Cassanova, Balijci používají hrdiny z jim blízkých příběhů. Je tedy snadné setkat 

se s výrokem, že „je jako Bima“.76 V tomto případě se bude jednat o osobu statnou až 

hřmotnou, bojovnou a nebojácnou, ale přesto vnímanou pozitivně. Bima je postava, či osoba, 

která je přes všechny možné chyby a grobiánství milá a pevně přesvědčená o svých 

rozhodnutích, schopná nést všechny následky za své činy (Soetano 1994: 69).  

Důležitou pomůckou dalanga je malé dřevěné kladívko, capala.77 Kladívko dalangovi 

slouží pro oddělování dialogů postav, zdůraznění vybraných pasáží příběhu nebo důležitých 

pohybů loutek a také pro udávání požadovaného tempa hudebníkům.    

 

Představení wayang kulit  

 

Představení wayang kulit je příběh, vyprávěný dalangem, performerem, který vodí po 

plátně loutky tak, aby vrhaly stíny a oživuje je svým hlasem. Stínohra je doprovázena 

tradičním orchestrem zvaným gamelan. Představení se realizuje v chrámových prostorách, 

v soukromých domech i na okrajích cest. V minulosti byla představení přímo na cestách a 

                                                 
76 Terénní poznámky, 29. 4. 2007. 
77 Označení capala používá INS. V jiných okresech se může pojmenování lišit.  
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frekventovaných veřejných komunikacích běžná, neboť se zde nejsnáze shromáždilo 

publikum (provoz obstarávaly jen koňské povozy anebo pěší, omezení dopravy tedy bylo 

tudíž minimální).78  

Za poloprůsvitným plátnem, zvaným kelir, které je napnuté v rámu z bambusu,79 který 

se nazývá gedebong, a je osvětlováno olejovou lampou, nazývanou damar blencong,80 sedí 

v tureckém sedu se zkříženýma nohama osoba loutkáře, dalanga. Po jeho levé ruce leží 

dřevěná truhla, zvaná keropak, která slouží jako úschovna pro celou kolekci loutek. Vedle 

truhly je dalangův pomocník, ketengkong, který mu asistuje a připravuje loutky. Při 

náročnějších a delších představeních má dalang tyto pomocníky dva. Za dalangem a jeho 

asistenty sedí zpravidla čtyřčlenný orchestr gender wayang. Z druhé strany, před plátnem, 

sedí obecenstvo.  

Dalang hraje s loutkami příběhy, založené na populárních hinduistických eposech, 

Rámájana a Mahábhárata.81 Jak jsem již dříve předeslala, wayangové divadlo lze dělit i na 

základě příběhu, který dalang vypráví. První je zmíněný nejstarší typ, wayang purwa, který 

vypráví příběhy Mahábháraty, druhým je wayang Rámájana a posledním wayang colon 

arang, který je vyprávěním příběhů čarodějnice Rangdy (Soekarman 2004: 10). Posláním a 

zároveň přáním dalanga je při představení vyprávět tzv. dobrý příběh, což znamená kvalitní 

vyprávění, založené právě na ústředních a známých zápletkách již představených eposů, které 

se za „dobrý příběh“ obecně považují. Díky neustálému a dokola se opakujícímu vyprávění 

různých pasáží starodávných eposů se tak udržely v povědomí lidí i ty příběhy, které by třeba 

jinak (kvůli absenci písemné formy) zanikly. 

Každý dalang přistupuje k příběhům a jejich interpretaci vlastním osobitým stylem – 

proto lze shlédnout na stovky různých podob například příběhu Ardžunovy svatby.82 Desítky 

různých charakterů, které vystupují v tomto představení se často i v dalších příbězích opakují 

                                                 
78 Rozhovor s INS 12. 6. 2007.  
79 Rám je asi 160 cm dlouhý.  
80 Vždy se jedná o kokosový olej. 
81 O nesmírné popularitě těchto hinduistických eposů vypovídá i skutečnost, že jsou podle nich pojmenovány 
různé instituce a firmy, například i včetně jedné z největších sítí obchodních domů na ostrovech Jáva a Bali. 
(Terénní poznámky, 6. 11. 2006)     
82 Arjuna Wiwaha, Ardžunova svatba, je jedním z nejoblíbenějších a nejtradovanějších příběhů balijské kultury. 
Zápletka se používá nejen při divadelní produkci, ale i v tanečních představeních, sochařství a malířství. Příběh a 
jeho hlavní linie, stejně jako postavy vychází z eposu Mahábhárata, samotná pointa a vyprávění básně jsou 
ovšem už indonéského původu. Příběh začíná pasáží Arjuna Tapa (Ardžunovo rozjímání), po jejímž úspěšném 
zakončení získává hlavní hrdina božskou zbraň Pasupati a směřuje společně se Suprabou do paláce obra 
Niwatakawaca, aby se pokusil odhalit tajemství obrovy nadpřirozené a nezměrné síly a odhalil jeho slabost, která 
ho sil zbaví. Krásná Supraba, smířená se svým osudem, vymyslí lest: souhlasí se sňatkem s démonickým obrem. 
Při nejbližší příležitosti, když spolu jako manželé zůstanou o samotě, začne Niwatakawaca škádlit, až se nakonec 
dozví, co je obrovým nejslabším místem. Ardžuna, který ve skrytu jejich rozhovor poslouchal, tak ví, jak 
démona přemoci. V závěru básně je Ardžuna za své služby odměněn svatebním veselím s božskými nymfami. 
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a vykazují i obecně dané popisné charakteristiky: Ardžuna,83 Niwatakawaca,84 Pánduovci85 a 

Kuruovci.86 Ačkoliv tedy dochází k variacím příběhů a četným interpretacím, charaktery 

postav se nemění.   

Kromě příběhu přinášeného obecenstvu v jazyce kawi se objevují během představení 

mezi loutkami i dialogy v balijštině či indonéštině. Hovoří-li dalang balijsky, s jednotlivými 

postavami mění i úroveň jejich jazyka a vyjadřování, tak, jak je již popsáno v předešlé 

kapitole o jazyce oblasti. Jazyk a jeho kastovní zařazení, tak adekvátně odpovídá charakteru 

postavy.  

V příbězích Mahábháraty vystupuje čtveřice „klaunů“, kteří jsou prezentováni jako 

obyčejní sluhové, postavy z lidu. Dva vystupují na straně Kuruovců (sluha Delem a Sangur) a 

dva na straně Pánduovců (služebník Tualen a jeho syn Mendah) (Muliono 1981: 167). Právě 

jejich ústy může dalang pronášet dialogy mapují aktuální situaci v politice, dění na ostrově, ve 

státě i ve světě. Dalang často kritizuje kumulaci moci, peněz a korupci, která v Indonésii stále 

přetrvává. Postavy těchto čtyř sluhů jsou bez daného skriptu a otevírají tak dalangovi prostor 

pro individuální sdělení. 

Pak Mandhi vysvětluje, že občas cítí přímo povinnost nějakým způsobem o událostech 

informovat v průběhu představení: „…je dobré to dát do wayangu. Zkoušeli jsme poslouchat 

rádio, když se tenkrát v Americe stalo to s mrakodrapy87… no a pak jsem zkoušel to dát do 

představení. Byla tam spousta zbraní a klauni se bavili: Co se stalo? Nevím co to bylo… A 

pak to jen zmínili, že tam bylo panorama a lidé, protože o tom každý ví, že se to stalo… takhle 

to přizpůsobit a vložit do příběhu… ne v tom příběhu, ale jako navíc… protože je důležité se o 

tom bavit…“ (Rozhovor s INS, 26. 7. 2007, přeložila MK) 

 

Představení wayang kulit 8. října 2006, banjar Sumerta, Denpasar, slavnost Odalan  

  

 V následujícím oddíle přestavím a popíši představení wayang kulit včetně večera, 

během kterého představení proběhlo, tak jak jsem měla možnost jej zažít a shlédnout 8. října 

                                                 
83 Třetí z pěti bratrů, Pandůovec. V příbězích vystupuje jako téměř neporazitelný udatný bojovník a lukostřelec. 
84 Král všech raksasů, gigantických obrů.  
85 Polobožský rod, skládající se z pěti bratrů, jmenovitě: Yudistira, Bima, Ardžuna, Nakula a Sahadewa.  
86 Další rod, vystupující v příbězích, skládající se z celé stovky bratří. Pandůovci a Kuruovci spolu soupeří o 
nadvládu. V závěrečném boji se podaří zvítězit Pandůovcům, neboť jim svou božkou silou napomůže Kršna.  
87 Pak Mandhi má na mysli datum 11. září 2001 a teroristický útok na World Trade Center v New Yorku.  
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2006 v banjaru Sumerta ve městě Denpasar, kde jsem žila. Představení se konalo u 

příležitosti slavnosti odalan.88

 Na představení jsem se ze svého kosu vydala pěšky. Nemířila jsem přímo do chrámu, 

ale do domu rodiny mého informátora a dveřníka Aryho, neboť se jednalo o odalan pořádaný 

v chrámu jeho banjaru a bylo mi předem sděleno, že nejvhodnější variantou bude, zamíříme-

li do chrámu všichni společně. Dorazila jsem na místo několik minut před osmou. Ary se svou 

dcerou Kartikou, jeho matka Arini a sestra Aryani s manželem, již byli přichystaní. Společně 

jsme po chvíli vyrazili ulicí Jalan Kecubung do chrámu, který byl nedaleko. Navzdory velké 

oblibě dopravování se na motorce i na velmi krátké vzdálenosti, jsme šli pěšky.  

Cestou jsme potkávali další známé, kteří směřovali do chrámu. Většina z nich šla také 

pěšky. Všichni včetně malých dětí byli svátečně oblečeni podle pravidel adat. Tato pravidla 

přesně určují, co a jakým způsobem je nutné oblékat pro formální příležitostech, jako je právě 

účast na chrámových slavnostech. Adat tak má napomoci nositeli ovládat čakry a místa na 

těle, která by mohla nějakým podnětem vyprovokovat chtíč. Ženy měly okolo boků omotaný 

pruh látky, sahající až ke kotníkům. Látka se pro takovouto příležitost používá kvalitní, 

nejlépe originální batika a látka se váže směrem k levému boku. Upevňuje se pružným 

nízkým korzetem a nazývá se kamben. Na horní polovině těla ženy nosí kebayu, velmi těsně a 

přesně šitou blůzku s volnějšími rozšiřujícími se rukávy. Muži měli také kamben, ale v kratší 

pánské verzi, s vázáním těsně nad podbřiškem, také z batikované látky. Kamben muži 

doplňují běžnou košilí, ale nutností je složitě skládaná čelenka, kterou nosí na hlavě, 

nazývaná udeng. Právě udeng má zamezit přístupu hříšných myšlenek během návštěvy 

chrámu.   

 Chrám byl asi 500 metrů od Aryho domu, za křižovatkou, za kterou již nefungovala 

běžná doprava, neboť banjarová policie auta a motocykly odkláněla objížďkou. Na volné 

cestě již stály stánky kaki lima89 s pokrmy saté, bakso, es campur90 a s nápoji. Okolo sedící 

lidé čekali, konzumovali nabízené potraviny a povídali si.  

Před devátou hodinou jsme se začali přesouvat do chrámu. Ženy přinášely na hlavách 

vysoké mísy s ovocem, barevným pečivem z rýžové mouky a obětinami. S vonnými 

tyčinkami se na oltářích postupně modlily, část  přinesených obětin zanechaly na místě a část 

si odnesly zpět, aby je mohly později umístit do domácího chrámu. Některé ženy zanechaly 

                                                 
88 Odalan je chrámová slavnost oslavující chrámové výročí. Odehrává se jednou za 210 dní (podle kalendáře 
Pawukon). 
89 Pojízdné stánky, ve volném překladu: pátá noha. Projíždějí městem a nabízí vždy jen jeden pokrm. 
90 Saté je druh masového špízu, který se peče na mírném ohni přímo na ulici, bakso je knedlíčková polévka a es 
campur je led s ovocem a sladkými želé, které se prodává v igelitovém pytlíku a je oblíben mezi dětmi.  
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mezi obětinami i bankovky. Muži seděli se zkříženýma nohama na okrajích nádvoří a 

hovořili. Děti pobíhaly po chrámu, dováděly, smály se a nadbíhaly mému fotoaparátu.  

Následovaly asi hodinové modlitby, během kterých jsme se střídali po skupinách před 

hlavním knězem, který seděl v čele chrámu a zpíval mantru. Nejprve jsme se modlili 

s okvětními lístky, které jsme si vzali z obětin, které rodina na místo donesla, poté nám nižší 

kněží, zvaní pemangku, potřikrát pokropili hlavy svěcenou vodou a nakonec jsme si vodu 

nabrali do dlaní a napili se. Poté jsme si od pemangku vzali několik zrnek rýže a  dali je na 

čelo, spánky a vlasy.  

Ve chvílích, kdy jsme nebyli účastni modliteb, jsme živě konverzovali a pili sladký 

jasmínový čaj. Když se u modliteb vystřídala celá pura, nastoupily mladé i starší ženy ve 

čtyřech řadách a bosé tančily za doprovodu postupně se zrychlujícího gamelanu. Asi po 

čtyřiceti minutách jedna z nich, asi šedesátiletá dáma, upadla do transu a sesunula se 

bezvládně na zem. Hudba okamžitě přestala hrát a ženu odnesli do prostor vnitřního chrámu. 

Ary mi vysvětlil, že do ní vstoupil právě duch předků a sdělí jí u příležitosti výročí chrámu 

nějaké důležité informace.  

Vzápětí k tanci nastoupili muži. Postupovali stejně jako ženy. Asi již po deseti 

minutách začal jeden z nich vykřikovat, hroutit se a být v křečích. Popadl připravený kris a 

několika prudkými tahy do sebe začal za hlasitého ryku bodat. Stejně jako u předchozí ženy, 

k němu přiskočila skupinka mužů, vytrhla mu dýku a odnesla ho do vnitřní části chrámu.  

Lidé po chvíli začali vstávat a protahovat se, na nebi byl jasně vidět měsíc, ale jinak 

bylo zataženo a začínalo být chladněji. Děti už nepobíhaly po chrámu a jen odpočívaly.   

Muži začali chystat gamelan a plátno k wayangovému představení.  

Před půl dvanáctou začal hrát gender wayang první skladbu. Dalang byl v tento 

moment tiše za plátnem, pravděpodobně odříkával mantry, které díky náklonnosti bohů zaručí 

dobré představení a ochranu před démony. Po chvíli orchestr zmlkl a ozvalo se rytmické 

klepání kladívkem do keropaku. Představení začalo těkavými a nepravidelnými pohyby 

kayonu a začátkem vyprávění. Dalang uvedl, o jaké představení půjde a v krátkosti stručně 

shrnul příběh Mahábháraty. Jednalo se o příběh Bima Suci, což lze volně přeložit jako Jak se 

Bima stal svatým. Postavě Bimy, jednoho z Pánduovců jsem se již dříve podrobněji věnovala. 

Děj byl rozdělen do devíti scén, mezi kterými se na plátně objevoval kayon. Asi v jednu 

hodinu ráno hrál dalang hlučnou a velmi rychlou scénu, plnou boje a zápasů. Obecenstvo, 

které do té doby vzájemně konverzovalo, popíjelo čaj a kávu a zároveň sledovalo a hlučně 

komentovalo představení, začalo povzbuzovat loutky na scéně a hlasitě pokřikovat, neboť se 

jednalo o oblíbenou pasáž, na kterou mnozí z nich čekali. Po této scéně se někteří diváci, 
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ponejvíce s malými dětmi, zvedli a odešli. Představení vyvrcholilo asi o půl třetí ráno. Děti i 

několik dospělých mírně poklimbávalo.  

Pomalu jsme vstali a vydali se na cestu k domovu. Šli jsme již bez Aryho matky, která 

před půlnocí chrám opustila. Neuvěřitelně špatně se mi našlapovalo, protože jsem měla nohy 

úplně ztuhlé od balijského způsobu sezení, kdy si dívka sedne tak, že se patami dotýká 

zadních partií. Kartika mi odvětila, že ani ona si na tento způsob sezení za dlouhá léta 

nezvykla, ale je nutný. Před vchodem do Aryho gangu jsem se s rodinou rozloučila a 

pokračovala k domovu. Domů jsem se dostala asi po třetí hodině ráno.  

Jak je z uvedeného popisu zřejmé, bylo by velkou chybou připodobňovat si 

představení wayang kulit k evropskému divadelnímu představení a to i po technické stránce.  

Wayangové divadlo není hermeticky uzavřené představení, tak jak jej známe z našich 

divadel, kde jsou výraznější pohyby diváků, popocházení, jejich samostatná konverzace 

během produkce na jevišti nebo snad konzumace potravin a nápojů v hledišti zcela vyloučeny. 

V obecenstvu panuje o poznání uvolněnější atmosféra. Lidé se mohou volně přemisťovat, 

přesazovat se, často se na chvíli i vzdalují, aby se osvěžili a nabrali další síly ke koncentraci – 

waynagové představení může trvat i několik hodin, přes celou noc až do ranního svítání.91 

Stejně tak bez problémů komentují a mnohdy hlučně oceňují či kritizují kvalitu příběhu či 

dalangova umění. K ilustraci nám dobře slouží výňatek z rozhovoru s Pakem Mandhim: 

„Obecenstvo, mi tím, že se smějí, baví se, mají legraci a komentují, dodává energii, je to 

podpora…“ (Rozhovor s INS, 5. 7. 2007, přeložila MK).  

Jak neobvykle na něj působila pro něj nečekaná, neznámá a z jeho pohledu statická 

reakce západního publika při prvním představení ve Spojených státech Amerických v roce 

1973, kterou popisuje následovně:  „To byla vážně špatná situace! Dělal jsem všechno stejně 

jako na Bali… normální představení… hovořil jsem kawi, balijsky, všechno, všechno bylo 

stejné, ale cítil jsem se tak zle! Jak získám sílu? Přišla do mě má síla? Nezapomněl jsem 

něco? Použil jsem i svěcenou vodu… a bylo tam spousta lidí! Viděl jsem, viděl jsem je! Ale 

neslyšel jsem žádné zvuky, přemýšlel jsem jen, co se stalo, co je špatně, ale dál jsem 

pokračoval v představení. Na Bali lidé tleskají, ťukají na dřevo, mluví, komentují příběh, 

prostě jednoduše vydávají zvuky! …myslel jsem, že můj bůh zůstal na Bali a nepřišel za 

mnou… Ale po představení, najednou lidé tleskali, přišli se mě ptát, byli nadšení, měli spoustu 

otázek…“ (Rozhovor s INS, 12. 6. 2007, přeložila MK). 

 

                                                 
91 Dnes již tato tradice opadává, zčásti najdeme ještě na ostrově Jáva. (Terénní poznámky, 14. 5. 2007) 
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Gamelan  

 

Nezbytným doprovodem wayangového představení je gamelanový orchestr. Gamelan 

je specifický xylofonový orchestr. Slovo gamelan obecně označuje všechny typy tradičních 

balijských orchestrů. Doprovází náboženské slavnosti, rodinné příležitosti i běžný každodenní 

život. Každý banjar nebo desa má vlastní gamelanový orchestr (nebo i několik) a jeho hráči 

se pravidelně schází na latihan,92 který není jen uměleckým zážitkem, ale působí jako výrazný 

socializační prvek – místo schůzek a setkávání. Nenavštěvují jej totiž jen aktivní hráči, ale 

celé rodiny a přátelé, včetně pojízdných prodejců občerstvení zvaných kaki lima.   

Každý gamelanový orchestr je naprosto ojedinělý a znalci jsou schopni označit místo i 

výrobce, odkud orchestr pochází. Bubny, xylofony, metalofony a gongy, ze kterých se 

gamelan skládá, jsou totiž laděny do originální a jedinečné tóniny.  

Dalším, často zdůrazňovaným specifikem je, že orchestr hraje zcela bez dirigenta, 

nebo jiné osoby, která by tuto funkci suplovala a k produkci i učení se nepoužívají žádné 

notové zápisy.   

Existuje mnoho různých typů gamelanových orchestrů. Jedním z nejznámějších je 

gamelan gong kebyar. Relativně nový moderní styl (z počátku 20. století) využívá větší 

množství nástrojů  a vzniká tak bohatá a členitá zvuková produkce.   

Wayangová představení doprovází gamelan zvaný gender wayang. Gender wayang se 

skládá se čtyř bronzových metalofonů. Před začátkem představení naladí diváky jednou až 

dvěma skladbami a na dalangovo znamení spustí pemungkah93, tedy předehru představení, 

během které dalang připraví k plátnu i loutky, které mají v představení roli.  

 

Dalang 

 

      Stát se dalangem, do češtiny volně přeloženo loutkářem, osobou,94 která je ústřední 

postavou a performerem wayangových představení, je jedním z nejčastějších přání balijských 

dětí. Šestiletý synovec mého spolužáka Astiky z univerzity ISI Denpasar95 trávil celé dny 

                                                 
92 Tzv. nácvik, hudební zkouška.  
93 Při této předehře se na plátně objevuje první loutka zvaná kayon.  
94 Od sedmdesátých let dvacátého století se prosazují v oblasti wayangového divadla již i ženy.  Právě I Nyoman 
Sumandhi začal roku 1977 vyučovat wayang kulit i ženy na SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia) 
kde působil jako učitel a později i jako ředitel školy.  
95 Institut Seni Indonesia v hlavním městě ostrova Bali, Denpasaru.  

 37



hraním si na dalanga s palmovým listem a později s improvizovaným wayang rumput96 a snil 

o svém budoucím povolání.97  

Do doby vzniku řady vzdělávacích institucí, které strukturují indonéský školský 

systém, bylo dalang ve své podstatě dědičné (dalang katurunan – dalang rodokmenem), 

předávané z generace na generaci (Hinzler 1981: 41). V posledních desetiletích lze dosáhnout 

dalangského vzdělání i vysokoškolským studiem na umělecky zaměřené univerzitě, ale 

zároveň se i nadále předává umění dalanga uvnitř rodiny.  

Vážnost, s jakou k dalangovi společnost přistupuje, pramení z jeho role jakéhosi 

stvořitele, kterou zastává při každé produkci – je zmocněn vyprávěním příběhu ve zmenšenině 

světa, odehrávajícím se na plátně (Hinzler 1981: 41).   

Dalang musí disponovat velkými schopnostmi literárními, znalostí hudby, tance a 

dramatu. Mezi jeho kompetence nutně patří znalost původních bájí a eposů, hudby, tance i 

dramatu. Během večera mění nesčetněkrát hlas do desítek různých poloh, jaké připadají 

konkrétním loutkám a postavám podle jim přiděleného dialektu. Nutností pro dalanga je 

vynikající znalost jazyka kawi,98 ve kterém je většina příběhů vyprávěna. Kromě znalostí a 

dovedností, které, jak jsem již popsala, musí být značně rozsáhlé, je dalším základním 

požadavkem na dalanga jeho charakterová a morální bezúhonnost.  

Mezi dalangovy základní povinnosti tedy patří následující: musí umět diváka poučit, 

nebýt nudný, ale naopak velmi zábavný a umět a moci vyrobit svěcenou vodu. Nutností pro 

dalanga je tedy být vzdělaný, dobrý a schopný bavič a být vysvěcený. Dalang tak musí 

v rámci svého statusu naplnit tři základní role, které se od něj očekávají: roli vypravěče, 

humoristy a kněze.  

Pro roli vypravěče, kterým se dalang stává za všech okolností při každém představení, 

je nutná výborná znalost literatury (klasických hinduistických textů), jazyková obratnost a 

schopnost vystihnout sdělení a pointu hraného příběhu. Tato role vzdělance se s ním přenáší i 

do každodenního života, kdy je často žádán ostatními, často negramotnými obyvateli vesnice, 

aby jim přečetl a vyložil instrukce z příbalového letáku nejrůznějších léčiv, která si přinesli od 

lékaře nebo poradil s řešením korespondence s úřady a institucemi.99   

K naplnění role humoristy a baviče je nezbytná orientace v aktuálním veřejném dění a 

přehled o událostech, k nimž došlo v jeho okolí. Musí sledovat média a pak již záleží jen na 

                                                 
96 Indonéský název pro jednoduchou loutku vyrobenou z trávy.  
97 Terénní poznámky, 20. 4. 2007.  
98 Starojávánský jazyk a písmo, odvozené z indického sánskrtu, který se na ostrově Jáva objevuje asi od 2. poloviny 
8. století (Dubovská, Petrů, Zbořil 2005: 16) 
99 Terénní poznámky, 16. 3. 2007.  
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jeho osobních predispozicích, s jakou dávkou humoru, ironie a nadsázky je zinterpretuje a 

včlení do děje příběhu. Humor je od dalanga vyžadován vždy, kdy je představení přítomno 

publikum.  

Pro roli kněze, který vytváří na konci představení svěcenou vodu a je nezbytnou 

součástí balijského hinduismu, je nutné dalangovo vysvěcení. Pochází-li dalang z vyšší kasty, 

stává se jedním z pemangku, tedy nižším knězem, který pomáhá při chrámových slavnostech 

a chrám svého banjaru částečně spravuje. Je-li ovšem dalang z nižší kasty, získává jméno 

jero. Jero má stejné pravomoci jako pemangku, ovšem s omezením jen na místo rodinného 

chrámu.   

Z výše řečeného je zřejmé, že dalang není běžným umělcem. Balijci věří, že během 

představení vstoupí do dalanga hned několik božských sil, které si přivolal za pomoci mantry, 

předříkávané před začátkem vystoupení. Kromě Šivy je to bohyně Kama, která pomůže 

dalangovi zaujmout obecenstvo a bohyně moudrosti Saraswati (Hooykaas 1973: 21).  

Na konci samotného představení připraví dalang svěcenou vodu, která se dále běžně 

používá při náboženských obřadech, stejně jako svěcená voda, kterou vyrábí i kněží v 

chrámu. Existují ovšem dva případy, kdy se smí použít jen svěcená voda vyrobená přímo 

dalangem. Jedná se o obřady očištění a požehnání těm, kteří se narodili v „nepříznivý“ den100 

nebo zemřeli nepřirozenou smrtí (Hinzler 1981: 66).    

Přípravě svěcené vody předchází shromáždění nutných rekvizit, nádoby na vodu, 

kropítka, obětin pras, květin a vonných tyčinek. Dalang zapálí vonné tyčinky a postupně, za 

odříkávání mantry, hází květiny do nádoby s vodou. Tento úkon vodu posvěcuje. Poté za 

neustálé recitace mantry ponoří do vody loutku boha Šivy a loutku kayon. Tímto závěrečným 

úkonem je svěcená voda připravena k použití (Hooykaas 1973: 88).   

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Systém nepříznivých dní se řídí kalendářem Pawukon. V každém 210 dní trvajícím roce je šest nepříznivých 
dní, které se nazývají tumpek. Den nepříznivý k příchodu novorozeněte na svět se nazývá tumpek wayang. Dítě 
narozené na tumpek wayang je podle Balijců vzteklé a po celý život bude mít výbušnou povahu, protože je pod 
vlivem zlého démona Kala. Dalang v tento den obětuje loutkám a hraje speciální představení, právě s příběhem o 
démonovi Kala. (rozhovor s INS 5. 7. 2007)   
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KAPITOLA PÁTÁ: DALANG V REFLEXI I NYOMANA SUMANDHIHO 
 

 Pod vlivem průniku západních vlivů a globalizace do tradiční indonéské, konkrétně 

v našem případě balijské společnosti, se mění i status a role dalanga. 

Proměny statusu dalanga sleduji ve čtyřech různých souvislostech. První souvislostí je 

otevření statusu dalanga ženám.   

Druhou souvislost vidím ve změně chápání statusu dalanga, do kterého je vnášen 

finanční rozměr a „být dalangem“ se stává způsobem obživy.  

Třetí souvislost se vztahuje ke vzniku specializovaných škol na území Bali, 

zaměřujících se na umění včetně výuky dalanga.   

Poslední, čtvrtá souvislost, která proměňuje status dalanga, se objevuje v závislosti na 

místě a účelu představení wayangového divadla.    

 

Proměna statusu dalanga v souvislosti se vstupem žen do divadla wayang kulit  

  

Pak Mandhi zdůrazňuje, jak důležité bylo pro jeho babičku, aby se jí narodil syn, že se 

s touto prosbou obracela k bohům, neboť narození syna do rodiny znamená úspěšné 

pokračování rodinné tradice, ve které jen muž smí být dalangem. „Tehdy on a jeho žena, moje 

babička, asi by rád- ona by možná ráda- prostě rádi by založili rodinu. A jedno z dětí prostě 

muselo být umělec… a tak se moje babička modlila v chrámu, doufali, že je naděje… modlila 

se za narození chlapce, aby bylo další pokračování dalanga v rodině… a potom se narodil 

můj otec.“ (Rozhovor s INS, 12. 6. 2007, přeložila MK)  

 Ženy se do počátku šedesátých let, kdy na Bali vznikla umělecká konzervatoř Kokar, 

věnovaly pouze vyhrazeným tancům, případně zpěvu. Jako první zlom označuji moment, kdy 

Pak Mandhi popisuje právě vznik školy Kokar, kde z nedostatku studentů v prvních ročnících 

musely některé mužské role zastat i přítomné studentky. Jako příklad uvádí, že po dobu 

prvních pěti let od jejího založení, do roku 1965, prošlo školou pouhých 35 studentů. „V 

začátcích, v éře Ibu Arini, tam bylo 35 studentů. To byl důvod, proč začaly hrát i ženy, prostě 

protože jsme to potřebovali! Ibu Arini začala hrát na gamelan! Byl to smíšený gamelan! 

Například ona, ona, byla vážně dobrá, šlo jí to… nejen tanec… Když se mě někdo zeptá, kdy 

začal ženský gamelan, prostě mu řeknu, že v Kokaru! Ani náhodou později, ale v naší škole!“ 

(Rozhovor s INS, 12. 6. 2007, přeložila MK) V takové situaci musel být tedy založen smíšený 

gamelan, aby bylo možno nacvičovat. Byl to vůbec první moment, kdy smíšený gamelan, tedy 
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muži a ženy dohromady, hrál, ač neveřejně. Také to byl první okamžik, kdy ženy vzaly do 

rukou kladívka a začaly na gamelan ve společnosti hrát. Obdivuje je, jmenovitě Ibu Arini, 

shodou okolností matku mého „dveřníka“ Aryho, za jejich schopnost rychle se přizpůsobit 

tempu a hře chlapců, kteří s hraním na gamelan vyrůstali. 

 Myšlenka, že i žena se může stát dalangem, se zrodila u Paka Mandhiho zcela 

náhodou a neplánovaně. Během první stáže v Americe, v roce 1974, kdy vyučoval na 

University of California, si zapsala jeho semináře wayangového divadla i jedna dívka. Pak 

Mandhi popisuje, jak byl touto skutečností překvapen, protože ho taková věc nikdy 

nenapadla. Možnost, že by žena mohla být dalangem, mu přišla stejně směšná a divná, jako 

když viděl v Americe ženy za volantem automobilu. To vše byly skutečnosti, které 

překračovaly rámec jeho dosavadních zkušeností. Při první možné příležitosti se dívky, kterou 

popisuje jako statnou slečnu tmavé pleti, zeptal na důvody, které ji vedly ke studiu wayangu. 

Odpověděla, že již studuje indonézistiku a divadlo a tento seminář jí tak zapadá do rozvrhu 

oboru. Pak Mandhi si v ten moment uvědomil, že vlastně neexistuje důvod, proč by se 

nemohly dalangem stát i balijské ženy.  

 Tuto ideu vykresluje jako svůj osobní sen, tužbu, kterou se mu nakonec, po třech 

letech, podařilo naplnit. Studentky, kterým možnost stát se prvním ženským dalangem na Bali 

nabízel, houfně odmítaly. Až v roce 1977 se mu podařilo přemluvit svou neteř, Ni Ketut 

Trijato, aby wayangové umění alespoň zkusila. „Říkal jsem si…  Ale proč ne? Další věc ale 

byla, jak na Bali získat ženu pro to, stát se dalangem? … v sedmdesátém pátém, žádná, bylo 

to těžký je přemlouvat… v sedmdesátém šestém to samé, ale pak, naštěstí, v roce 1977, šla 

moje neteř studovat k nám na školu, vybrala si tanec… tak jsem se jí zeptal, a co takhle zkusit 

moje vyučování? Neměla zájem ani trochu, ale (smích) promluvil jsem s bratrem a on ji 

trochu donutil…“ (Rozhovor s INS 12. 6. 2007, přeložila MK) Ketut prošla intenzivním 

studiem u Paka Mandhiho i jeho otce a ve stejný rok, 1977, měla ve vesnici Tunjuk první 

veřejné představení.   

Pak Mandhi vypráví, že lidé zprvu přijímali ženu s loutkami nedůvěřivě, dokonce i 

jeho otec, který ji sám navíc vyučoval, k této novince zaujímal spíše posměšný postoj. 

Postupně se ale vztah k ženě-dalangovi mezi obecenstvem proměnil a stala s oblíbenou 

performerkou nejen v okresu Tabanan, ale po celém Bali. Nutno zdůraznit, že zůstala pouze v 

roli performerky. Pak Mandhi vysvětluje, že od ženského dalanga nečekal, že se stane 

obdobou muže a bude užívat stejné techniky, zpěv a hloubku hlasu, naopak předpokládal 

osvěžení v podobě ženského elementu. Stejně tak doznává, že přáním ani úmyslem nebylo a 

dodnes pro něj není, současné předávání funkce kněze, spojené s rolí dalanga.  
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Záhy se objevily další ženy, které se rozhodly hrát wayang kulit a v dnešní době má 

téměř každý okres jednu ženu-dalanga a pořádají se výroční soutěže žen v oboru. Ženy-

dalangové zpravidla pocházejí z rodin s tradicí hraní wayangového divadla, jsou to dcery 

nebo manželky etablovaných dalangů. Přesto není jejich pozice u balijského publika 

nejsilnější a nejsou stále ještě většinou společností plně uznané. Pak Mandhi hovoří o tom, že 

bude ještě třeba jejich pozici dosti upevňovat, ale ve výsledku je už takto spokojen, neboť se 

mu podařilo dosáhnout vytyčeného cíle. „Důležité je, že máme ženy-dalangy a ostatní, 

publikum, je pro mě jen přídavek… nestarám se o to, zda mají hodně fanoušků…“ (Rozhovor 

s INS 26. 7. 2007, přeložila MK)    

Na ostrově Bali v současné době žije jen jedna žena, která je skutečným dalangem, 

neboť funguje na rozdíl od svých kolegyň i v roli kněze. Pochází z rodiny nejvyšší kasty 

z vesnice Sukawati a místní adat jí dovoluje vykonávat wayangová představení spojená 

s vytvořením svěcené vody. Podle Paka Mandhiho se jedná o zvláštní výjimku, která ale není 

nemožná, když zdůrazňuje, že pokud jí lidé věří, není překážek.     

Askriptivní, připsaný status, se skutečností, že dalangem smí být jen muž, se tedy 

pomalu mění. Stává se ovšem jen statusem získaným, protože pro ženu-dalanga (až na onu 

jedinou výjimku) neznamená víc než status povolání. Přesto jde o revoluční krok, který 

ukazuje na emancipaci žen ve společnosti, potažmo na celkovou emancipaci ostrova. „Je to 

prostě proces… i tady na Bali. Jak jsem říkal, během éry mého otce, mohla žena možná hrát 

nějakou ženskou postavu, ale teď, za mojí éry může být žena i král! (smích) Teď může být žena 

dalang, prostě dát šanci ženám! Něco jako emancipace… (smích) a jsem za to rád, protože to 

přišlo ode mě…“ (Rozhovor s INS, 26. 7. 2007, přeložila MK) 

Dvojakost statusu dalanga v tom smyslu, že je částečně připsaný a částečně získaný 

v ohledu na dědičnost, která není vždy nutná, se v tomto případě nemění. Žena-dalang může, 

ale nemusí pocházet z tradiční rodiny s dědičným statusem dalanga.     

 

Proměna statusu dalanga v souvislosti s chápání divadla wayang kulit jako způsobu 

obživy      

 .  

Pak Mandhi je dalangem s velkou rodinnou tradicí. Drží se hesla, které je v jejich rodě 

předávané generacemi: „Buďme bohatí díky přátelství, ne díky penězům.“  (Rozhovor s INS, 

12. 6. 2007) Jeho děd, I Made Duryo, byl jedním z palácových dalangů, kteří celý život 

věnovali studiu wayangového divadla, nacvičování a zlepšování stylu a možností. Příjmy, 

kterými I Made Duryo disponoval, však neplynuly z jeho dalangství a ani příliš nepocházely 
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z královské pokladnice. Základním zdrojem obživy byla rýžová pole, která ovšem dalang 

nikdy sám neobdělával. Přesto stačila na obživu široké rodiny i najatých zemědělců.   

S rostoucí potřebou peněz, jakou s sebou nesly vlivy západní materialistické kultury, 

byl jeho syn, I Nyoman Rajeg, nucen se zamyslet nad dalším zdrojem příjmů, vedle výnosu 

z rýžových polí. Stal se tedy provozovatelem bengkelu, ve volném překladu „opravny a 

servisu dopravních prostředků“. „Můj otec ani nevěděl, jak obdělávat rýžové pole… najímali 

jsme si na to lidi. Pak ale vyvstala otázka, jak se budeme živit? Takže tehdy otec rozhodl, že si 

otevřeme bengkel. To zrovna totiž začínala kola! Tak opravoval lidem kola… Já jsem to měl 

moc rád, když jsem byl malý... dívat se na to…“ (Rozhovor s INS, 12. 6. 2007, přeložila MK) 

V padesátých letech minulého století byli hlavními zákazníky bengkelu především 

cyklisté, jak vzpomíná Pak Mandhi, dnes je vystřídali motoristé.  

Pro obě generace však platilo, že obživa a jejich povolání nebylo obsaženo jednotně 

v jejich statusu dalanga. Díky statusu dalanga získávali kontakty a protislužby, popřípadě i 

finanční odměny, ale nikdy ne placením za jejich představení, nehledě na to, zda se jednalo o 

představení s náboženským vyvrcholením nebo zábavné, „sekulární“.  

V generaci mladých dalangů a částečně i v přístupu samotného Paka Mandhiho ovšem 

můžeme vypozorovat změnu. Generace tradičních dalangů, zastoupená otcem Paka 

Mandhiho, zpravidla pro výdělek vykonávala povolání, které se vůbec nebo jen vzdáleně 

týkalo dalangství a umění. Pro novou generaci je zdrojem příjmů výuka na školách, dávání 

soukromých lekcí. Jsou tak i během vydělávání peněz přímo spojeni s uměleckým světem. 

Dalang tak neztratil jednu ze svých rolí, roli povolání, pouze se změnila a více upřesnila 

povaha zaměstnání dalanga.  

Přesto hovořím o změně ve statusu dalanga v souvislosti s chápáním divadla wayang 

kulit jako způsobu obživy. Jak je toto možné? Z jednoduchého důvodu. Pak Mandhi 

vysvětluje, že mezi dalangy na Bali se vytvořila nová vrstva, která vyžaduje finanční 

kompenzaci nejen za komerční vystoupení, která jsou provozována za účelem zábavy, ale i za 

úkony, které jsou náboženského charakteru, jako wayangové představení u příležitosti 

narození potomka nebo během kremace. „Můj otec byl spíš umělec než byznysmen… tak jim 

říkám. Co na to říct? Jestli to dělám, tak ne pro peníze, ale pro pocit a pro úspěch. To za to 

stojí! Proto jsme nikdy nebyli bohatá rodina... tehdy nedělali umělci tolik komerčního… Ale 

dnes už to neplatí… je to jiné.“ (Rozhovor s INS, 26. 7. 2007, přeložila MK) 

V rodině Paka Mandhiho a podle jeho vzpomínek nejen u něj v rodině, nikdy 

nerozhodovala finanční odměna, v případě, že je zájemce oslovil s prosbou o wayangové 

představení pro potřeby vytvoření svěcené vody. Pokud se jednalo o bohatou rodinu, 
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zpravidla dalanga odměnili finanční částkou, ale její výše byla na objednateli a dalang ji nikdy 

nežádal ani o ní nesmlouval. „Jediné, co jsme měli, byl kokosový olej z lampy. Když skončilo 

představení, pořád ho tam ještě trochu zbylo… a to bylo naše. Táta ho donesl domů a máma 

pak prodala lidem, jen tak jsme na tom vydělávali.“ (Rozhovor s INS, 26. 7. 2007, přeložila 

MK) Jednalo-li se o chudší rodinu, byla stejně tak produkce představení jasně chápána jako 

bezplatná.  

Dnešní dalangové ovšem požadují platbu za kompletní servis a vystavují vyúčtování 

včetně předběžné kalkulace, zahrnující hudbu, dopravu, stravu, platy asistentům a 

hudebníkům a v případě dodání obětin účtují i tyto. Pouze v případě, že se jedná o méně 

majetnou rodinu, přistupují na smlouvání a slevy. Podle Paka Mandhiho se stávající situace 

nelíbí ani staré generaci dalangů, ani lidem, ale východisko není v dohledu. „Teď se dalang 

musí bavit o penězích. Když by se neptal, tak se do něj pustí zbytek skupiny, hudebníci… 

nebudou vystupovat bez takové dohody… Taková je prostě situace…“ (Rozhovor s INS 26. 7. 

2007, přeložila MK)            

 

Proměna statusu dalanga v souvislosti s institucionalizací vzdělání a ustanovením  

asociace dalangů 

 

Do počátku šedesátých let dvacátého století studovali mladí umělci (nejen dalangové, 

ale i tanečníci, hudebníci a výtvarní umělci) jen v rodinném kruhu, popřípadě navštěvovali 

soukromé vyučovací lekce. Rekrutovali se většinou z rodin, které měly k umění vytvořený 

vztah a které se jím po pokolení zabývaly. Proto lze dohledat na ostrově Bali celé vesnice, 

jejichž obyvatelé se dodnes zabývají jen úzce vyprofilovaným uměním nebo popřípadě 

řemeslem: vesnice Sukawati je proslulá desítkami tradičních rodin dalangů, vesnice Mas 

dřevořezbami a nábytkářstvím a vesnice Celuk šperkařstvím a zlatnictvím.  

Byly zde samozřejmě i možnosti pro další, kteří měli zájem stát se dalangem, 

například pozice asistenta dalanga nebo jeho hudebníka byla otevřenou možností pro pozdější 

získání statusu dalanga – bylo tedy (a je) možné, že se asistent stal postupem času také 

dalangem.   

S vytvořením umělecké konzervatoře (která byla již dříve zmíněna, v souvislostech 

s průnikem žen do sféry wayang kulit) se ovšem situace změnila. Umělecky zaměřeným 

zájemcům se otevřely dveře dokořán a zde spatřuje Pak Mandhi klady i zápory, které následně 

ovlivnily i mnou sledovaný status dalanga.  
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Klady spatřuje v otevření se možnosti stát se dalangem všem těm, kteří projeví zájem. 

Studiem se tříbí zájemci a může se objevit nový talent, který bude vynikat nad ostatními a 

starým systémem by možná nepronikl.  

Záporem je ovšem nedostatečná výuka a málo předaných zkušeností. Být dalangem, je 

nikdy nekončící studium, kde je zapotřebí být vzdělaný a neustále rozšiřovat znalosti. Také na 

„zaučení“ do oboru je zapotřebí dlouhý čas, několik let, aby dalang ovládl nejen všechny 

techniky wayang, ale i zpěv, jazyk kawi, tanec a hudbu, což nemůže výukový program 

poskytnout. „Je to strašně rychlý proces, jak se najednou stanou dalangem… ne jako kdysi. 

To je důvod, proč jsou tak nekvalitní! Dlouhotrvající proces, spousta zkušeností, to je 

potřeba. Ne jako dnes, zkrácený proces, málo znalostí… málo zkušeností.“ (Rozhovor s INS, 

26. 7. 2007, přeložila MK) Většina studentů ovšem podle Paka Mandhiho tuto skutečnost 

ještě nepochopila a společně s posledním dnem ve škole se jim rodí představa, že jsou 

dokonalí. Právě tradice a generační kontinuita předávání znalostí v tomto oboru přináší 

pokoru, kterou můžeme chápat jako přidanou hodnotu, oproti institucionalizovanému 

systému. Takový dalang nikdy nemůže být kvalitní a kvalitní nejsou poté ani jeho 

představení. Kvalita tu tedy, podle Paka Mandhiho, ustupuje ve všech směrech kvantitě. 

Dalang tak nekvalitními vystoupeními nenaplňuje očekávání, která jsou v rámci statusu 

kladena.    

Podobnou problematiku shledává v souvislosti s asociací dalangů a soutěžemi, které 

jsou prostřednictvím organizace vyhlašovány. Myšlenka těchto soutěží vznikla za éry 

prezidenta Suharta, který chtěl sjednotit umělce celé Indonésie, nechat jim prostor pro 

výměnu zkušeností a znalostí, ale zároveň je motivovat ke zlepšení jejich vzájemným 

soupeřením. „Suharto měl stranu, Golkar, ta měla spoustu peněz… peníze na všechno… 

v Indonésii je spousta druhů umění, jsou často, různé kulturní základy… Lidi s tím souhlasili, 

chtěli prostě oživit kulturu… Právě v soutěžích…“ (Rozhovor s INS, 26. 7. 2007, přeložila 

MK).   

Nejoblíbenější disciplínou jsou právě představení wayang kulit. Pak Mandhi, který 

zprvu myšlenku soutěží hodnotil jako přínosnou, se nyní staví k problematice opačným 

směrem a naznačuje nechuť nad neustálým předháněním se v soutěžích. Dalangové i jejich 

orchestr a typ představení ztrácí na jedinečnosti a rozdíly se stírají. Většinou bývají 

kopírováni vítězové předešlého ročníku a soutěžící tím ovšem dokazují svou krátkozrakost a 

pouhou chuť po výsledku bez velké námahy, neboť se nezlepšují. Více méně se například 

setřely i rozdíly mezi dalangy ze severního a jižního Bali, které byly v tradičním pojetí snadno 

rozeznatelné, především díky hlasovému projevu a dialektu. To již ovšem neplatí: „Nyní jsou 
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si všichni tolik podobní, jeden jako druhý. Je to kvůli těm soutěžím, říkám to znova! Dalang 

raději použije dialekt někoho, kdo už soutěž vyhrál a ta jasná zřetelnost je pryč… Nemyslím 

si, že je to postoj hodný vítěze. “ (Rozhovor s INS, 26. 7. 2007, přeložila MK)   

Stagnace statusu dalanga i na poli literárním, v jeho roli vzdělance a do jisté míry 

průkopníka, v obou případech – prostředí školství a soutěží – tak je další z řady odrážejících 

se změn. 

 

Proměna statusu dalanga v souvislosti s místem a účelem představení wayang kulit  

 

V roce 1971 formálně předložil I Gusti Bagus Sugiwa jasné konceptuální dělení 

performančních aktivit, tak jak bylo a je známo a uloženo v podvědomí lidí. Dělení stojí právě 

na základech adat a odvíjí se od povahy a účelu představení a místa, kde je hráno.  

Na samém vrcholku třístupňové hierarchie stojí wali, tedy sakrální a posvěcené 

divadelní, taneční a hudební aktivity, s pevně stanoveným církevním obsahem, které se 

odehrávají na vnitřním nádvoří pura.  

Druhým typem je bebali, slavnostní představení, které se odehrávají na vnějším 

chrámovém nádvoří jako zpestření při oslavách náboženských svátků. V souvislosti 

s wayangový divadlem tak funguje jednoduché dělení typů představení: jedná se o wayang 

peteng a wayang lemah. Wayang lemah je hrán jako dar, obětina bohům a pro bohy. Jedná se 

o denní formu wayang, u které není publikum rozhodující. Produkce wayang peteng je noční 

představení, nejběžněji během slavností odalanu, nebo při rodinných oslavách jako je svatební 

obřad či obřad díku za narození dítěte.  

Prvek zábavy je v prvních dvou uvedených formách performance podvědomě 

obecenstvem vnímán pouze jako vedlejší produkt představení, sekundární obohacení, které 

s sebou přináší děj, který je nutný. V případě nejsakrálnějších představení nebývá často 

přítomno ani žádné obecenstvo a dalang opravdu hraje jen vážné vyprávění určené pouze 

bohům a předkům. „Při představení ke kremaci, tam vážně není potřeba žádné obecenstvo. 

Myšlenka je, že dalang hraje pro zesnulé, ano? Tam nezáleží, jestli je nějaké publikum… 

třeba ani nikdo z rodiny nemá čas, posadit se a dívat se. Ale to představení dalang hraje 

stejně vážně! Všichni hrají, hudebníci, asistenti…“ (Rozhovor s INS, 26. 7. 2009, přeložila 

MK)  

Třetí, poslední kategorie, zvaná balibalihan, se hrává mimo chrámové komplexy a 

posvátnou půdu a představení a může, ale ve své podstatě nemusí mít náboženský charakter a 

cíl.   
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Přes toto základní rozvržení ze sedmdesátých let je nyní třeba ustavit čtvrtou a novou 

kategorii. Jedná se o performance bez náboženského charakteru. Na rozdíl i od poslední 

složky třístupňové hierarchie, představení balibalihan, se náboženské dimenze ani nedotýká. 

Radikálně se v této čtvrté složce mění obecenstvo – řídnou řady Balijců  a na jejich místech se 

objevují cizinci, mění se forma představení, jazyk, loutky… ale co nás zajímá především, 

zcela se v této nové kategorii mění funkce dalanga.  

Dalang zde nejviditelněji ze všech popsaných příkladů ztrácí svou náboženskou roli 

kněze a z části i vzdělance, snaží-li se vytvořit představení v jiném jazyce tak, aby bylo celé, 

včetně techniky i příběhu dostupné cizincům. Zůstává mu plně jen jeho role baviče.  

Typickým reprezentantem poslední kategorie je mezinárodní festival Pesta Kesinian 

Bali,  který se od roku 1979 každoročně pořádá v hlavním městě Denpasaru jako přehlídka 

umění, divadla, hudby a tance. U jeho zrodu stál zájem o vzájemnou kulturní výměnu mezi 

zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie.101 Myšlenka takovéto přehlídky umění na Bali 

měla už své příznivce od začátku 70. let minulého století.  

Věci se daly do pohybu se stavbou kulturního centra Taman Budaya, které stojí 

v Denpasaru v banjaru Selatan v přímém sousedství s uměleckou univerzitou ISI a bylo 

speciálně za tímto účelem vybudováno. Stavbu inicioval generální ředitel indonéské kultury102 

a pozdější guvernér provincie Bali profesor Ida Bagus Mantra.103   

Festival trvá zhruba jeden měsíc, od poloviny června do poloviny července. Dává 

prostor k prezentaci nejen místním balijským umělcům a uměleckým souborům, ale i 

performerům z jiných částí Indonéské republiky a zahraničním hostům.   

Jak jsem již naznačila, na rozdíl od jiných příležitostí, při kterých se na ostrově umění 

běžně provozuje, nemá festival co do činění s balijským kalendářem nebo s chrámovými 

ceremoniemi. Právě tato skutečnost, jistá změna kontextu, ve kterém je umění představováno – 

ne za náboženským účelem, ani v souvislosti s proměnami životního cyklu, ale pouze jako 

jistá forma zábavy sekulární povahy, kdy se ani nevysvěcuje jeviště a prostor hraní tak, jak je 

v tradičních formách zvykem, je ve festivalovém dění nejunikátnější.   

 

 
                                                 
101 Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara – ve zkrácenině PERBARA, známo také pod zkratkou ASEAN - 
Association of Southeast Asia Nations.   
102 Generální ředitelství kultury bylo na přelomu tisíciletí v rámci snah o zeštíhlení a zjednodušení indonéské 
byrokratické „džungle“ zahrnuto pod Ministerstvo kultury a cestovního ruchu v Jakartě, kde bylo zařazeno jako 
jedna z jeho divizí. Mezi úkoly Generálního ředitelství kultury spadala i správa vědeckých pracovišť, 
zabývajících se studiem historie a kultury. Bohužel Balijci se o tomto a dalších úřadech nevyjadřují příliš 
lichotivě a jejich funkce a přínos běžným občanům zpravidla uniká. (Terénní poznámky, 13. 6. 2007)      
103 Guvernérem provincie Bali byl Ida Bagus Mantra v letech 1978 – 1988.  
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ZÁVĚR 
 

V poslední kapitole této práce jsem předvedla čtyři obrazy, které jsem zkonstruovala 

na základě reflexe informátora I Nyomana Sumandhiho. Pomyslným pojítkem těchto čtyř 

obrazů, které, jak doufám, dostatečně jasně naznačují proudy, jimiž proniká do života dalanga 

na indonéském ostrově Bali kulturní změna, je nápadná snaha přiblížit se západnímu světu, 

respektive balijské představě o tom, čím západní svět je.  

Jak jsem již výše uvedla, tradičního dalanga charakterizují a jeho status naplňují tři 

základní role. Jedná se o roli kněze, vzdělance a baviče. Lze říci, že tyto tři role odpovídají 

rituální a na ni vázaným dvěma funkcím divadla: kulturní a zábavní, tak jak o nich píše 

Beeman.   

Zrekapituluji čtyři předchozí souvislosti a jejich vliv na status dalanga. První je vstup 

žen do prostředí wayangového divadla na místo dalanga. Žena-dalang bezpochyby naplňuje 

roli vzdělance. Vidíme však, že role baviče není oproti tradičnímu, mužskému dalangovi 

naplněna beze zbytku. Lze se totiž jen dohadovat, do jaké míry je vyhledávána pro své 

loutkoherecké umění a do jaké míry jen pro to, že se i po třech desetiletích působení ženských 

dalangů na ostrově jedná o jakousi kuriozitu. Nejvíce pak dochází k potlačení a oslabení role 

kněze, jak dokládá skutečnost, že ze zhruba desítky aktivních žen-dalangů provádí kněžské 

úkony pouze jediná. 

Druhou souvislost spatřuji v situaci, kdy se dalangství stává regulérním zaměstnáním. 

Role dalanga jsou zachovány a na první pohled se dokonce může zdát, že by touto skutečností 

měl být status dalanga ve všech směrech posílen. Z mého hlediska však dochází opět 

k oslabení kněžského rozměru dalanga. Jedná-li se totiž o jediný zdroj příjmu dotyčného, 

často se spíše upřednostní finanční motiv před duchovní „povinností“.            

Třetí souvislost je spojena s institucionalizací přípravy dalanga a vznikem profesního 

sdružení, které je zároveň pořadatelem soutěží ve stínohře wayang kulit. Školský systém, 

vytvořený s ambicí podobat se systému západnímu ovšem redukuje studium pouze na výuku 

techniky manipulace s loutkami a zpěvu. Místo vzdělaných osobností zformovaných 

pozvolným působením tisícileté tradice opouští školy dalangové, kteří se dají spíše přirovnat 

k řemeslníkům s instrumentálním přístupem ke svému dalangství i wayangovému divadlu 

vůbec. Pravidelně pořádané soutěže místo toho, aby podporovaly rozvoj inovací, podněcují 

spíše k přebírání prvků, které se osvědčily již v předchozích kolech. Ani institucionalizace tak 
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negarantuje zachování a posilování statusu dalanga, neboť všechny jeho role, kněžská, 

bavičská i role vzdělance jsou v této souvislosti oslabeny.  

Ve čtvrté souvislosti přiměla kulturní změna dalanga k rezignaci na vzdělanostní a 

náboženský aspekt jeho statusu. Jedná se především o dalangy, kteří své umění nabízejí 

zrakům turistů a návštěvníkům mezinárodního uměleckého festivalu, který je v hlavním městě 

Denpasaru každoročně pořádán. Bavičský aspekt je tak přizpůsoben požadavkům takového 

publika.     

Zopakuji tedy znovu otázku z úvodu mé práce: působí i přes neustálý sled změn ve 

společnosti souvisejících s částečným zesvětštěním divadla, dalang na Bali dále jako 

náboženský prvek a propojuje společenský život? Pojďme prověřit, zda funguje dalang 

v současné balijské společnosti tak, jak jsme jej charakterizovali ve společnosti tradiční.  

Ačkoliv se z dalanga stává více méně performer a umělec, který se obrací spíše 

k běžnému publiku, než k bohům v rámci náboženského obřadu, vše nasvědčuje tomu, že 

nábožensky-integrační prvek z počínání většiny dalangů nevymizel.  

Dalangy baviče, kteří mezi mnou načrtnutými obrazy souvislostí tvoří nejextrémnější 

protipól k dalangovi tradičnímu, se Pak Mandhi zdráhá k dalangům vůbec počítat a navrhuje 

pro ně pouhé označení performer. Považuje je za dalangy jen navenek. „Některé z nich ani 

nenazývám dalangy… prostě jen zkouší být dalangem, ale jen pro lepší byznys, ne uvnitř 

v srdci… Časy se mění…“ (Rozhovor s INS, 26. 7. 2009, přeložila MK) 

Hinduismus, víra většiny balijského obyvatelstva, zaručuje, že dalang si svou 

kněžskou roli udrží i v budoucnu, neboť je důležitým článkem při náboženských obřadech a 

nenahraditelným při přípravě svěcené vody. Zde se tedy potvrzuje Beemanův koncept 

náboženství jako základu každé performance. „Někteří cizinci tvrdí, že dalang z Bali zmizí… 

ale říkají to proto, že nejsou věřící. Já ale dobře vím, že dalang bude vždy zapotřebí.“ 

(Rozhovor s INS, 26. 7. 2009, přeložila MK) 
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Poznámka k přepisům vlastních jmen a názvů 

 

Používám vlastní volné překlady slov a výraziva. V případě, že jsou již v česky psané 

literatuře použity, používám zažitá označení, případně se snažím uvádět termíny v překladech 

a takových tvarech, v jakých jsem s nimi již přišla do styku ústní formou.   

Slova, názvy, označení a vlastní jména nepočešťuji, uvádím originální, původní. Jako 

první uvádím indonéské či balijské názvy, přímo v textu nebo v poznámkovém aparátu pak 

doplňuji jejich české překlady či významové ekvivalenty.  

U výrazů a odborných názvů, které nemají české překlady, přidávám popisy a 

případné skloňování slov řídím vzhledem k absenci pravidel na české scéně pouze vlastním 

jazykovým citem, který ovšem může být příliš subjektivní pro jiného čtenáře, tudíž se snažím 

přepisy a skloňování co nejvíce eliminovat. U některých v textu často používaných slov, jako 

je dalang nebo wayang kulit, se bohužel skloňování vyvarovat.  
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Rozhovor s I Nyomanem Sumandhim 12. června 2007 

MK 

• So… you are the dalang and you are able to do wayang... It has some roots in the family, or...? If you can tell me about it, please...  

INS 

• Okey, first of all I would like to introduce myself... My name is I Nyoman Sumandhi, I, the capital I is that I am a boy, Nyoman - that 

means, that I was born number three in the family, Sumandhi - it is just my name. Yes, people call me Pak Sumandhi, Bapak Sumandhi, 

like that... SO I was born on the December 31 1944 in the villagge, small village, it call Tunjuk in Tabanan Regency. The family- mostly, 

my family was in Tabanan. (pauza) So now I would like to talk or maybe say about- when or who started in my family as an artist... artist 

family... actually, as far I know, that was started from my grandfather. His name was I Made Durya. He was born in 1884 and he pass 

already, in 1967. When he was young, not that young, but already married actually, he was very, very famous artist, musician, dancer, 

and also puppeteer, of course. That, what we call dalang. So that is why during his time, the king from the palace of Tabanan, ask him to 

come and stay in the palace, because the idea of the king to put together all artist, who has talent in this... (pauza) During that time, people 

worked in fields and streets of Tabanan or other... other regency, but artists only stay in the palace, rehearsal, practice, talking, discuss,... 

all about the performence.  

• They were special. So one of them was my grandfather. He became... the member of the palace, the palace performer. So, because, you 

know, I think (pauza) he was thinking it is not good to be always in the palace, to do the performance there for the king, he thought, if he 

left the village, he should to do something for the village! That was why he started his own wayang kulit, and he performed for the public, 

not stand by the palace, but because the people ask him to do wayang kulit performance or dance or like that. Not just for the needs of the 

king only... Because to be the puppeteer, the puppet master, means to do a lot of performances. Not two or three, but more and more 
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rehearsals, more practise, more performe. You have to be better and better and than you can became famous. But it is hard! And more to 

be artist in the past! In that time, you can not erform in ten times and wait, that people will call you dalang! NO! YOU MUST PROVE 

yourself! And perform a lot and then, to be grateful, if people will call you dalang! Not just perform once, not like in these days, this time, 

somebody performe once and ou, he is dalang! In the past, it was VERY difficult, to- you know- become dalang. Dalang called by people, 

not yourself... So- He performed and practised a lot in our village.  

• And then, when- I mean during that time, he and his wife, my grandma, maybe he would like- she would like- they would like to have 

you know, family. And one of children have to be an artist, or like that... and because of from all children, only women, girls, in that time, 

worked on ricefields, so my grandma pray on that time in the temple, they believe still in the hope, you know, she prayed for a boy, that 

we could then continued like you know, dalang in family... And then was born my father.  

• So that mean my grandmother made promise in the temple, like that he will be successor, my father, she made for it a ceremony. My 

grandfather but did not feel it like that! He wanted have from his son an officer! Working somewhere in the government office! (smích) 

And then-  

MK 

• But why?  

INS 

• I mean... maybe, because it was more about education, schools, you are then- to be an artist, maybe, he thought, he can do it at home! But 

to be officer, you have to study also something special for it, but you have to go to school and in that time you had to study at school of 

Dutch, or Dutch colony or something like that. They call it Vervoleg Schoul… (pauza) So he started later work as a government officer, 

but it was hard, too, and he don't like that... So now I will try to talk just about my father...  
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• My father name was I Nyoman Rajeg, he was born in 1915 and he passed away... it was 2000. My father- according to him, when he 

started- I just want to tell you about the family of performers. He did that! You know, he had a ricefield in the village, not like now... if 

you come to my village, in that time and if someone in the village had a rice- rice paddy, storage, big, the large one, so that means, he saw 

a rich person, maybe the richest in the village. And even my grandfather had a land! Quite big land, but he didn't know how to work 

there! (smích) Because it was like that: my father always followed his father and his father followed his father also... and like that. So my 

father never worked in ricefield and he didn't know how to farm on a ricefield!  

• But we do have people to work there. That was you know... that means that he hadn't a lot, but he was inside the village quite a rich 

person. When I talk about my grandfather, when he improved his skills, his performence, he was contacted again by the king. He said: 

you, I Made Durya, you can't to study everything here, in the palace, you have to go to Sukawati, study with the famous dalang over there 

and you must get it too, the way, how good he is with the story, story telling... Because that dalang in Sukawati was in that time the best 

teacher - how to make a plot of the story... And he must go to Mas, desa close to Ubud...  

• He had to find how good they are, not about just with a story, but also with nice movements, so accompanied it with your own talent... All 

expenses paid the palace. So... and during that time, there was no motorbike, even no bicykle! He had a horse! And he crossed on the 

horse all regency... So- because of you know, artist on that time has to study long, until they were at least a bit established, how I said... 

My father, he started as- on the beginning, he was the most interested in reading, reading in kakawin, what we called and he read the 

manuscripts of traditional song.  

• And from that he started learned how to sing and how to speak with and use kawi language! And stories too, of course, and how to 

translate kawi language into Balinese. Mabasan that means someone, who can sing from the manusript and to the other one to translate. 

And than, after that, around 1932, he started already play the gamelan, how to play music. And then, my grandfather ask him, if he want 

to be a dalang and he started to be more interested in to be dalang. But he was the most attracted by dance. He studied both, but he was 

happier as a dancer. He knew how to play wayang and he had special set of puppets for wayang from his father. It was started already in 

1919 and whole finished in 1922.  
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MK 

• So he was four years old child and he had already his own puppets...?  

INS 

• Yes! You know, the most important thing about wayang is, that it is sacred one! Puppets are also sacred. So you can not to play and learn 

on something like that! So my grandfather didn't let his son to use that one sacred and started make one for his son... He made it! Because 

he knew how to make it, he really started in 1919 and finished full set of puppets... finished box in 1922. But how I said to you, my father 

was mostly interested in tari. In dancing. He was, you know... In that time like a dancer of jauk.  

• Mostly, during that time... mostly, if we have boy with a nice face, the same for a nice girl, that they are dancing a lot… That is the one 

what we called arja tari, dance drama like that. So my father was interested in this and if there was some king or raja or like that, he was 

always choosen - oh, you'll be good in the role... So he performed a lot and became famous from arja dance drama.  

MK 

• So how they call it in that time? Like wayang wong or...?  

INS 

• Mostly he said, that he perform... a dance, for the puppet. Because the puppets during that time still keep the power of my father. So my 

father can not you know- people just asked him to do, and then, in 1942, started my father to be finally established as a dalang.  
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• He started play more and more... the reason was, that my grandfather went to retirement. And when someone come to my village ask for 

wayang performence, he had always answer better to ask my son, because my physical condition is not so good anymore and... And from 

that time people started ask my father. In that time, Bali was a part of Japanese colony. And wayang kulit performance was forbidden!  

• Because of the performer (pauza) it is simple, performing is one of the best ways how to do propaganda! So that is why they fordided it! 

Performer can easy made kind of hidden infomations! They can say during the performance what they want...  

• Actually, as far I know... people really need dalang and his performation... not just because of dalang and fun, but they need... The most 

important thing is the holy water! The holy water they need for them and their family or pura ceremony! Still, it was forbidden, but 

people didn' break it... It was just big secret.  

• So my father became in that time very famous, you know, the dalang, and then (pauza) There was a bit problem. We were quite kind of a 

rich family, how I said, but... even my father didn't know how to work on the ricefield...  We hired people for that... So there is the 

question, how we earned more money for living? So that time my father decided open the bengkel. But you know, during that time, about 

1950, it still wasn't that style what you know now and what we call bengkel. But in that time already started bicykles! So he was fixing 

bicykles of our customers... When I was kid, when I was a child, I loved... he... you know, to watch it.  

• I was born like number three... Four of us were interested in art, in wayang and dance... already from childhood... We had two girls, two 

sisters I had and two brothers... My older brother, he liked to go ricefield! Surprising! But me and my younger brother no... We just like 

to play music and dance, stuff like that... (pauza) In the family, when I was child, just studying at the public school, my father was 

working in bengkel, I had a small job too, fixing tools for cooking, you know (smích)... I was smart in it and I really like it as a child... 

yes, I have to say it, I was really good in that one...  

• So really don't think, that my father earned money for living as dalang! Because the idea of dalang, what my gradfather gave to my father, 

was, that we do not will be rich because of the money, or houses or material things like that, we will be rich because of friends! And rich 

relationships! Because this is the most important! So they did not ask money for their wayang performations...  
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MK 

• And what your grandfather did for living?  

INS 

• Ehm... nothing specific...  

MK 

• So he got money from the king?  

INS 

• Ehm... when he was there, it was important, he was independent, he got money from the king, but when he was living in the village, it 

was not important, we just always had enough of rice, because we had enough of rice fields and that is just important thing in family... 

And my father later got also money from the people, of course! But do you know what we got? We just had the rest of the coconut oil. So 

we could performed and we still had some! So we brought it home and later sold it! (smích) So you see? We had always enough! Not 

necessary to do more! The important for us was just to have good friends, good relationships... (pauza) 

• But now it is different, if he died now... you know, when everything is about money and if he is paying like that... maybe we will be the 

richest family in the village... but because it was not like that, we said we are rich thanks our relationships and friends. Thus it was easy 

and no complicated - if somebody gave you, fine, if not, okey, somebody else will give you more... It is really... even up to now... I can 

even prove that one, because I am doing the same too! You know, sometimes, they give me, sometimes not...  
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• So... where I...  (pauza) My father was doing a lot of performances and then, when I was around... hm, maybe 11 years old, he just asked 

me, if I want to learn something real about wayang... you know, the same way, how his father asked him... and he also asked me, what I 

want to do in my future... so I told him, I like to be the dalang... but he warned me, dalang is the most difficult! Because you have to 

know, how to play gamalan, how to dance, all stories, have to be good storyteller, to know how to sing, know kawi... just everything. 

(zvoní telefon)  

•  (telefon ještě jednou zazvoní, INS s někým v rychlosti mluví balijsky - nesrozumitelné, příliš daleko) Saya maaf, ya!  

MK 

• Tidak apa apa!  

INS 

• So... my- my father asked me. But I was already in it... I can remember myself! I so loved to play puppet! Not real puppet, but just to 

pretend that the leaf is a puppet or something... The best was the leaf from nangka!  

• Yes. I like it and I even like it now, because I feel like I have followers... sometimes children perform whole short story for parents and 

family... And then I started play gamelan. First I played gamelan leko... you know, leko is a kind of legong style...  

• I started learn about music, pieces for topeng... that is the best start... and then, I was 13 years old, it was in 1957, father told me, I should 

started with wayang music.  

• So I started. But you know, that is really the most difficult gamelan to play in Bali. But you know... now I know it, but my father, he 

FORCED me! If I am thinking about it nowdays, he just forced me! (smích) I returned from school and he told me: play for 30 minutes 

and then you can have a lunch! And I did it! I played maybe more than 30 minutes and then I got food! Now, I understand, how it was...  
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MK 

• But you still liked it...  

INS 

• YES! At the beginning... I always took a hammer and I started listen and try how to make the right sound and another one... I study it at 

home and also I had lessons - it was still inside the family, because he was one of the musicians of my father... so I played in his house... 

because my father's vision was: better you start study the real music, like a musician accompanying dalang... because my father knew 

gamelan, but not that one difficult for wayang... he was dalang and never study his gamelan...  

• But I was in his house all the time! I played with him all day until midnight and then, I woke up at 3 o'clock and I played again! (smích) 

Without light! You know! At three o'clock without light! And again! You know, I never see it now... (pauza) It was like a kind of 

addiction... but also I know it is really good way of learning... Lecturing in a dark, when you are like a blind... you know, you than can 

feel it, it is perfect for practising. Old Bali method... And when I started to be good in gender wayang, my father made me one of his 

musician! It was in 1959!  

• I started in 57 and that was in 59... Two years of intensive learning... And my father performed almost every day, a lot... and there was a 

big problem! It had an impact on my study... Because I was interested in wayang, but not in school! I even didn't pass once at school! 

(smích) Really, ya, ya!  

MK 

• And how your parents reacted to this?  
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INS 

• Nooo... nothing! They just simply accepted it, you know! Because they knew already I have talent! The big one! I said, we performed 

almost every night, in our village or in some other... but we didn't use a car! We walked! We walked crossed ricefields... and you know, 

during the night, I was tired, it was tiring... I had no time for school... you know, it all makes sense... so, but my parents said, okey... 

(smích) yes, that was my bad situation... I mean... I watched his performance a lot! Sitting just behind him, you know, so I observed how 

he move his puppets, everything... because what more, I was usually as a leader of the musicians, so I had to be really careful, listen story 

and positions, listen his cues, do not miss it! So this everything I learned by watching! I found out his tricks! I learned in practise, you 

know?  

• So I saw: he, he made a cue for that one, I have to start. This cue, the another one, means I have to make melody louder and like that, 

hmmm... but as I told you, I CAN NOT study wayang because I hadn't my own puppets, you know... and with his sacred ones... oh no, 

NO WAY! It hurt, you know... I knew exactly, how to... But then, I was zouny, you know and I liked in that time everything about 

wayang also including singing, so- I mean singing Balinese song, of course! I knew that and I also heard it now from the radio...  

• There was arjo... I liked to listen that one. I even today do not know how to sing our national anthem, mean national anthem of Indonesia, 

I do not know it at all (smích)! But Balinese, I know it perfect, very, very well, you know... (pauza) and LUCKILY, how I told you, my 

grade wasn't good, I passed on the end, SMP, secondary school, but the grade... (smích).  

• But really luckily, during that time, they started the school called KOKAR. It was in 1960... You know, it was not before! KOKAR, 

Konservatori Karawitan. Now, they call it SMKI. My family said: well, your grades are how they are, not ludicrous, but it will be better 

you go to special school for music and art, dance, you know about that. And because it was brand new school, they just said okey to me...  

• (smích) He, he, that school just really needed students! They were so new, they even didn't care about grades (smích)! Not like today, 

today I will be without chance due to my grades! Okey, I attended school, in the period 1961- ehm... as the second class, year, you know? 
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The first one, there was Ibu Arini! I am one year younger, I was the second year. But you know... it was tough! Because I really didn't 

like it! Even I already know how to play gamelan!  

• The reason, why I didn't like it, was... hm, simply the theory! (smích) And I hate bahasa Indonesia, English, all subjects excluding 

practising... all I wanted was just to play! And much more, I was already an expert in gender wayang! But at school was NO gender 

wayang! Because school just started and still didn't had enough building and so... they had just one building in Padang, Bali Banjar di 

Padang, borrowed building there... (pauza)  

• And antoher thing, I hat to do a lot of traveling! I commuted from one school, where we had a theory class, to another, mean to Bali 

Banjar, and there to play gamelan... we had gamelan - gamelan gong only! In the beginning... So you can easy understand, I was bored... 

you know... And really hard for me was stay away from village! To stay here in the city, in Denpasar! So I only counted five days and 

went home... by bicykle! (smích) Yes, I had my bicykle...  

• Because of all of these, I again was not interested at school... and later, after klas dua, they bought gender wayang! Okey, in that time, I 

was happy! That was my domain, you know! From that moment I spend time just fighting with a teacher who is better, you know! 

(smích)  

MK 

• And teacher was from where?  

INS 

• From Denpasar. This thing made me stay at school after lessons... And then, because at school, we studied theory and practised dance and 

music, but my family wanted me study dalang. And teacher, liked me a lot. Because of my talent, you now? He already saw something on 

me. I played more gender wayang and gender gong kebyar and everything. Because person, who can play gender wayang, has no problem 
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to study any other instrument and gamelan... Enough for me just listen a while and I can play it easy... If you want to study gender 

wayang, you have to study all for one, but if you know gender wayang, you can play any of gamelan! The main melody, all of main 

melodies, how to make the important locking, this all is in one, in gender wayang. If you know gender wayang, you do not have play any 

other instrument in Bali.  

• Then teacher of our school, principal, his name was I Gusti Bagus Nyoman Pandi, in that time, he had an idea: for the second anniversary 

of the school, made something... some special production!  

• And it was what we called Sendra Tari! It was in 1962. In that Sendra Tari was a part for actors, part for dancers, and plus, because 

principal knew I love singing, asked me: please, can you sing? In Sendra Tari singer has similar function as a dalang, but in this we did 

not called it dalang, but juru tandak. And he is also the singer, before the gamelan. He asked me to do that one. The melody for Sendra 

Tari, I just should do it like a vocal song. He told me just follow it. But I didn' know how to follow, no imagination! The most important 

thing is to match - to match singing with a movements! Melody should be like a mirror...  

• Actors in Sendra usually know how to play and dance, but do not know, how to sing... So I started again more listen, friends and again 

even broadcasting and... (pauza) We started first at school and then we performed in open theatre for people... But they didin't know what 

they should think about it! They asked what kind of tari is it? We saw it last nigt and they were totally mute! It was for them new, new 

kind of production... new in Bali.  

• And then the principal said: could you try to give them to the mouths the dialog? Not just the storytelling, but real singing? And we again 

tried it... because it was new for everybody, for us and for the audience too... And we answered to everybody: this is ne, new performance 

called Sendra Tari, it was new word for basa bali in that time... and they started call me just juru tandak...  

• I was getting famous as juru tandak. And then principal came with another amazing idea: let's try topeng and become Penasar. Penasar is 

a type of clown. The second type of clown, usually. So I tried the costume and with friend, we practise. He was I Nyoman Kakul, very 

famous now in tari topeng. We practised at night and weather was very chilly, cold! When I came back on the second day, I CAN NOT 

SPEAK AT ALL! I just though, oh no, this is too bad! (smích) I was in very short moment sick! I was sweat and cool, and sweat and 
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cool... endless! And I just said: how can I sing a dialog like that? That was very bad situation! And all my friends tease me like what did 

you had last night? Nothing! (smích) And after this, I promised to my teacher and to my mates, I made vow, for the second day, I will do 

my best! And I loved to be a clown! I am happy character, for me is easy to do jokes and that... And it was like another part of my art, I 

learned how to be a topeng... And I was famous like a topeng...  

MK 

• How old were you on this time?  

INS 

• Hm... it was from 60- 62, 44- eh 12? No... eh... 17, 18, yeah! And I really become famous person, but no one knew my name! They just 

knew me as Juru Tandak. They called my simply just Juru Tandak dari Kokar... They did not know my name, that I am I Nyoman 

Sumandhi, no! (smích) Because people could see me only behind the curtain! People just could recognized, who is singing and talking 

behind the courtain! The same was for the dalang in that time, not like many times today, when they without any problem appear in front 

of audience! Like now, dalang is together with musicians! When I was beginning, I was hidding myself!  

• I spoke from behind. People just know me like juru tandak. And then... hm... (pauza) I graduated at 1964 at Kokar and after ceremony, 

principal came to me and told me, please, do not leave this school. Can you stay here as a teacher? You know, in that time, I never heard 

that someone, who just graduated, was in one minute teacher in the same school!  

• It was too hard to understand! I said: oh, no, I do not feel like that, I am not experienced enough! But he answered: no, school is still on 

the start, we need teachers! And you are very good, you have a talent! We will make a teacher from you! And they wanted me as 

pedalangan teacher, for wayang! I said: no, I can not be dalang! (smích) It was just no, no no! (smích) Principal said: you? Your blood is 

just from dalang family, you can be everything, what do you think, but you still will be mostly dalang!  
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• Well, there is no chance to protest. I just said, well, I will try... I was sad, even didn't said yes, just said I will try... I went home, 

mentioned it to my father, and he just said that it is right. I asked him for advice, for wayang, everything. He gave me puppets what he 

had like simple for practising and what he didn't like and (smích) he said: I will pretend they are just plaything and you can try, go... I 

needed to FEEL how to handle, how to manipulate smoothly puppets, how to make an angle...  

• And I started on the spot played with musicians! We practised just 11 days! Musicians teached me... I mean - they told me this should be 

like this and this like that... you know, musicians are during performance watching a lot... But! My father did not want to watch me! He 

just listen me and from distance! He was lying and listening my voice...  

• Next morning, he told me: melody is like this, your voice should be slower in this part... he was making a list! He was a kind of teacher! 

But not pushy... You should understand that usually it is like that! It is traditional way! Father have to teach his sons! And after 11 days... 

it is everything about our religion in Bali. We are Hindu and everything, what we do, we have to have ceremony... to do that...  

• So during the first performance, I must do ceremony, we call it like wedding ceremony, with puppet, the reason, the idea is, that me and 

my puppet become as a one. We join in one, make unite. When I perform, my voice is not going down, but always with a puppet... the 

idea is same like for real wedding, relationship between husband and his wife... We call mowintan. Mosa kapan is wedding with puppet. 

And after the ceremony, during my first dalang night, I performed... first time... in my village...  

• During that time, the wayang performance, always took place on the road side... it was like temporary stage... because that time there was 

no cars... After my first experience, the real one, I felt like... hm, okey, it is strange how easy is it for me! I practically knew stories so 

used these... it was... kind of wow! I can do it! I can do jokes! Starting from now, I told myself, okey, Nyoman, you will be dalang! And 

funny - contrast - I was a teacher and not yet dalang... (smích) And do you know who my pupils were? My friends! (smích) I was 

teaching my friends, I also had some younger friends... (smích) I was at school like a teacher and after I had my own lessons, I continued 

in learning to be good juru tandak...  

• And then, it was in 1965, for another anniversary of the school, we wanted to brand something new again. And we created Sendra Tari 

Ramayna, new production! Ramayana story was the local one, Balinese... it is kind of Romeo and Juliet story... romance. They again 
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asked me to do juru tandak! Of course, this case was tough! There was more plots, more words in kawi, more dialogues... Because after 

three years of experience with Sendra Tari audience demanded something like that. And that time, they started to call me dalang! People 

start to call me dalang! Because my function was new, but remember, story is coming from wayang and I was the person who was talking 

and behaving like dalang... except manipulating puppets...  

• And they started call me dalang Kokar! Still didn't know my name! (smích) Dalang Kokar! (smích) But you know, I was so proud! They 

call dalang! Well, I knew already how to perform, but I did it for audience rarely... but after that, people asked me to performance for 

them and like that... ya... (pauza) The school just keep my function as dalang, any time where there was something, it was my part. I have 

to say I was THE FIRST DALANG of Sendra Tari in Bali!  

• Not dalang for shadow puppet! The reason you already know - because Sendra Tari started in Kokar, in Bali! I was first person in Sendra 

Tari and first dalang in Sendra Tari! You know... someone sometimes misunderstand, there were dalang, my father for example, but not 

dalang Sendra tari! Students in ISI come to ask me about it today, if they need to know something... about the whole process... you 

know... (pauza) Well, I became permanent teacher at Kokar, started in 1965. Appointed by government... I teached gender wayang, 

singing songs, puppetery... and I also got position like organizer of performations...  

MK 

• How many people studied there and how many people teached?  

INS 

• In the beggining, when I was there, you know in the Ibu Arini period, there was 35 students. That was why also female musicians 

participated in all, because we needed! Ibu Arini started to play there gamelan! It was mixed gamelan! She for example was very good in 
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playing, very smart, you know... not just in dancing... But if you will asked me, when started female gamelan, I will simply tell you in 

Kokar! No way later, but in our school! But now it is... every regency has female gamelan...  

MK 

• And before Kokar was founded, it was in village, kind of female gamelan?  

INS 

• No, no, no... No! Because this was school performing art, just started, that was happened because of low number of pupils... We had one 

school already in Indonesia, in Solo. They started in 1951, and some teachers there were from Bali, so they got idea to bring something 

like that to Bali... It was nice to start that kind of school. So later, we had one in Bali, in 1961... Because now I can see it... how another in 

our time to reach and find good musicians and dancers...  

• I lived by myself and later, in 1966, one year after graduating, in 1965, someone asked me, can you teach our people in village, you 

know, cak performance? Now you call it kecak, but really the word cak it should be! Cak is the right one! It was my first time when I 

teached kecak... I knew until that time just gamelan, these... But outside of my village, it was the first time... and last time when I teached 

your class! (smích)  

• And after that, group from my family asked me to teach gamelan gong kebyar, amplung, gamelen amplung, like that... I teached then 

several villages in Bali! In Tabanan, semua, you know... and the most I teached gamelan gong kebyar, but I never teached gender 

wayang! (smích) They just wanted me to teach them things for Sendra Tari...  

• Because if they asked me to teach music or dance- (ruchy) sorry, I have to check (pauza) this very important (čte sms zpávu)... One 

American wanna come to village for lesson...  
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MK 

• Oh, okey... boy or girl?  

INS 

• Girl... Beautiful! I like and work only with beautiful girls! (smích) And you know she will come to Hawai... you know, so I asked her for 

some help too... What I said before...? Eh...  

• Ou yeah, I enumerated several villages in Bali, where they helped me to become famous gamelan teacher... and so on... eh... And of 

course teacher for Sendra Tari dalang. Later I worked with my friend from school, that he teached music and I teached dalang... I could 

do both like that, but you know... it was better...  

• Every village in Bali, in that time, made group of Sendra Tari... most of them with my assistance... yes, like that... so that was my job. 

And then, in 1967, near by my village, in Tabanan, they asked me to teach drama gong. Drama gong is dance drama, but I was able to 

teach even dance... (pauza)  

• At that time, one of them, you know in that group... was my wife. My future wife... (smích) There was several girls... She did Drupati 

dance and like that... I felt something, but I didn't know for sure... But her mother, she was hoping, yeah, hoping, that Pak Sumandhi will 

marry her daughter... Yes and I was... Because, you know, she was very young, you know! She was just 16 years old! It was in 1967, I 

was 23...  

• I didn't know... but you know, that is God decision... (smích)... at least in our religion (smích). So in 1968, we married. We know each 

other six mounths, I was already 25 years old, almost... it was July 12... yeah... But ehm- at that time, I was surprised by situation... how I 

told you, we were rich, but no by material way, but because our relationships... And that time, it was like confirmation... EVERYTHING 

came from outside! Not from my own hand!  
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• I do not know how they arranged it... but one group brought pig, ya? Babi! (smích) Another group brought rice! Ducks, banana from 

Singaraja, ... They put it all together... you know it was... more than enough! It was too much, for my family! So I was very proud and 

happy and my family too... This was the true meaning of relationship, you know... Starting that time, I really belived, that what my 

grandfather and my father said, until that I had doubts, it is our... kind of... you now... treasure... friends!  

• Everything what we need, we got from them... I didn't ask! Can you bring pig, can you bring nasi... before we had ceremony like, I asked 

just kepala desa, if they can help us... we had some guests, from there and from here, he asked how many guests you will have? I didn't 

know! I just said anything will be good for us... and there was many, many cars in front of house! And do not forget it was 1968! Because 

many people came from West Bali, North Bali... I was so happy...  

• After one year, in 1969, was born the first one, Wayan! (smích) Uuuuuuu aaaaa (smích). It was May 5. And few weeks after that, I was so 

lucky! I was choosen as a member of cultural mission! To Persia, Iran and India! YA! In 1969... We were like artist from Tabanan, from 

Tabanan regency... it was government group, just from Bali... They choosed our district and regency... It was my first time when I 

traveled to foreign country... and straight so far... to Persia, India...  

• But you know... my family stayed at home, in the village... we didn't have this house yet. Anyway, I got another luck, in February 72, we 

got contract like a group from school, ten people, to perform Ramayna at Singapure in hotels... And then, in the same year, just in 

September, I got grant from John D. Rockfellera III. in America, to study there... That was my first visit in Amerika... I studied there one 

year and then was programm finished, but my professor offered me to stay there longer, one year more! But I was there alone! I was 

nakal (smích)! I answered him just in case they will send me my wife and child there! And one professor spoke with Rockfeller and he 

gained that money! For another year, for all of us!  

• So we stayed there from 1973 one another year... yea... So in America... (pauza) That was... (smích). Good and bad. (smích) Because... I 

didn't speak English. So it was BIG problem. You know... Because you know, here in Bali, we studied it in Kokar... we studied English, 

but we were not talking... never talking... You know, it was like: this is glass (zvuk sklenice), this is table (zvuk klepání do dřeva), but to 

say sentence "The glass is on the table." was impracticable. We didn't know how to built sentence!  
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• So I came there, to University of California, it is in Los Angeles and they told me I should attend that kind of school, but you know, 

without English (smích)... They saw it and send me to the student centre, they gave me a test. First was: Can you repeat this - and some 

word. I could not! (smích) I even didn't know what repeat means! (smích) So, they send me to the English class, to the beginners. Well, I 

said okey, but there was still teacher talking just English! It was so hard! I needed some Bahasa Indonesia! So I was hiding myself... 

(smích)  

• But especially women, from ehm- foreign coutries, my university mates, like from China, Japan, they talked to me a lot! The were just 

talking, talking, but I didn't understand a word! So then, when I saw some of them how they come, I just run! (smích) Because they 

already spoke, at least a little bit... I learned basic language about three months... and then I tried to attend mixed classes, but it was still 

hard to understand...  

• I came to class with other ethnic music, they studied and practise music of Japan and teacher there didn't speak English! (smích) Like me! 

(smích) So I lost my binding when I saw it like there... And I became teacher of Balinese gamelan and dance and student of world 

music... But during my classes, I was afraid my students will know I do not speak English so I didn't let them speak! We just played and 

dance! (smích) Only practise, no word! (smích) My only word was Goodbye, when we finished! (smích) That is enough! I did not give 

them a chance to ASK me, you know, because I was not able to answer... I was listening TV, radio, trying to talk to one couple of my 

American friends, able to speak Bahasa, helping me, you know... later I tried to talk a little bit in shop, and so on and it was getting 

better... with me and English communication. (pauza)  

• In 1973, there was a good chance during the summer... University runs summer school activities even for short term students... And this 

was kind of it, in Seattle, in Washington State, organized by University of Washington... It was like South East Asian Arts workshop... 

There were also Javanese, Indian, ... something else... They also asked me to teach there. I teached kecak, gender wayang and wayang. 

During that time I met special man, he was interested in wayang, his name is, you know, Mister Larry Reed. From California.  

• I had seven direct students, in that time... and Larry Reed was a film maker. He wanted to combine wayang kulit and movie, and like 

that... He was already professor in the University, also studied wayang, Javanese one... And he was really good also in Bali wayang in 
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short time... in 1974, he made similar summer activity, just in Berkeley... in California... He studied with me intensively for two months 

and then he decided to go to Bali... I send him on my recommendation to my father... he stayed in our village whole six months...  

• When I came to America, I had already my first son, second was daughter, but she passed already... (pauza) I have five chidren, but one 

pass already... (pauza)  second one, Nyoman, was just born, only three months old, when I left... he was born 27 of May! The first one 

was born 5 of May! Hehe (smích)... And I left in September to America... So he didn't know me, my face, and Larry Reed and his 

girlfriend stayed there in the house, Nyoman was confused! He thought, that they are his parents! (smích) When a returned, he was afraid 

of me! Because he didn't know me! My second son... (smích)  

• What I did whole time... of course, my usuall activity was to study etnic music and also dance of Japan and like that... Mostly I was 

teaching... gamelan and dance... and of course puppetery in theatre class... (pauza) 

• Ehm... so summer school, yes, I was teaching... am... ! I don't know, which month it was, but I was performed in several school in 

America too... musicians, I mean... he was former consul in America ... he already pass away... (pauza). So he was my musician, he 

already learned how to accompanied me, and... The other person, Theo Brown, he was my second musician. First perfomance was in 

1973, maybe in winter? I do not know... (pauza). Or maybe September? Bu I know I was performed outside! And it was very cold 

weather! And we still wanted to do that like in Bali... you know to use right oil lamp, do it outside, you know...  

• It was hard! It was really bad situation! The oil in the lamp was almost frozen, I asked: please, can you sink the oil to same bottle with hot 

water? You know to make it liquid again...? Otherwise my flame and then shadows will be terrible! So... I really performed that kind of 

wayang what we do in Bali... like normal performation in Bali... I spoke kawi, the same characters, of course basa bali for story and like 

that... everything was the same, but I had SO BAD feeling! I thought how will come power into me? Does come power into me? Did I 

forget something? I had even holy water on the screen... and there was a lot people! I saw it! I saw them! But I didn't hear any sound! I 

felt so bad, thinking what is wrong... but I just continued, keeping performation...  

• But I still asked myself how? Why? Because it was really the normal performance! During performation I was sure there was a lot of 

people! In Bali, they just do like this (zvuk klepání dřeva) or clap their hands, speak, comment on story, simply making sounds! I thought 
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I lost my power... I thought everything is ruined... I thought no God came from Bali to visit me... (smích). I was thinking my power 

maybe stayed in Hawai, or maybe went back to Bali... but I was sure power is not with me in Los Angeles... but after performance, 

audience applauded, many of them came to me and asked me, they really liked it and they had a lot of questions... (pauza) 

• So after that... that was in 1974, and after that, I got whole stream of invitatitons to perform... University of Yale, Brown, Wesleyan, 

Columbia University... well... so I performed for them... my wife was already there so I asked her to be my assistant, already had my 

musicians, from my American students and we traveled a lot, four of us... I had always two performation, topeng and wayang... It was not 

easy, you know to do it in foreign country, you know, different kind of teasing... I got a feeling I should to add something in local 

language, you know... but it was hard, harder than speak... I didn't know... but it was successful tour anyway...  

• It was in 1974... and in 1975, we were already back home... During that time, when we were back, I bought this land... Just land... It was 

quite expensive, because of good place and we even didn't start to build... no house, just land... And government just started with idea of 

foundation of pedalangan... Semi government, you know. They asked me to be one of the organizers, to be vice-head, you know, one of 

them, vice-chairman... Chairman was, of course, the principal of Kokar and I was the second person...  

• So what we did? We just organized the festival with workshops, to teach a lot and we tried to make a summary of puppets what we have, 

and so on... We made discussion malam, to talk all of us together and something... (pauza) In 1977, the government, the central one in 

Jakarta, they created another idea - in Bali should be independent association of wayang musicians and puppeters... what we call Pepadi... 

it means Persatuan Pedalangan Indonesia... central di Jakarta...  

• But in that time I knew already organizations in world, I was part of Union of marrionets already... So I understood we should have 

Pepadi... but you know, there was... from Jakarta, they send us idea, but idea only... no money (smích). Yes. They again asked me to be a 

vice-chairman, because of my experience... so it made wider my activities... There was a lot of meeting in Jakarta... in the same year... I 

had... (pauza) well, the idea came to me already in America, in 74 in my class, you know in year 73 was no woman in my class, but 1974, 

attended class woman! Black woman, you know! But she was American... yes, like that...  
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• I asked her! Of course I asked! Why are you interested? Because in Bali, you know... (smích) girl (smích) I asked why is she attending 

my classes? She told me she studied at Seattle about Indonesia and this is the most attractive for her... I just went hot and cold all over, 

she is real and she wanna study... in University of Santa Cruz... and I told to myself... BUT WHY NOT? Why not women? And second 

thing was: how to get women in Bali to dalang? ... and from that time it was my dream, you know... in 75, no one, I mean hard to try to 

persuade some girls... 76, the same and then, luckily, 1977, my niece, wanted study in our school, in dance class... but I said her: what 

about to join my class?  

• She was not inerested at all, but you know, I talked with my brother a bit, can you force her? (smích) And he did, she agreed and joined 

my class, wayang class and my dream came true, you know... and because I had contacts, I got some money and I teached her a lot and 

then promoted her, outside of the school and then, in 1977, we had a premiere! I WAS THE FIRST PERSON who trained a woman and 

she was the first dalang, woman ever, the first female dalang in Bali...  

MK 

• What's her name?  

INS 

• Ni Ketut Trijata. She is very famous, now... my father was also helping to teach her... she had the best... The first performation was in my 

village and then newspaper had a big, big news! She was performing across all district... it was not common, dalang like that... you 

know... she was still wholly woman! My idea was... not like she should behave and play like a man! No! Because she had different voice, 

constitution, everything...  

• My idea was simply how women can participate in wayang... their own way... not like strictly you have to be dalang like boy and then 

become a priest... no! She was just like performer! Only like performer! Without a priest function... Because you know, that is something 
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different, dalang has main function as a priest, I just wanted from her to be performer, artist, like that... During that time she performed a 

lot! She was very famous person... dalang... I do not performed a lot! Because people in that time on Bali knew me just like dalang of 

Sendra Tari... not like dalang of wayang... because of power was in my father... (pauza) I performed a lot, a lot, but in foreign countries... 

Of course, that on Bali sometimes too, but a little... (pauza) 

• So it was like apparition... that in 1977, from all of men, woman... 78 was board of wayang, in Jakarta... She came there, no perfomation, 

because the main issue there was chidren dalang competition, organized by me and my colleagues from Pepadi... the youngest was here in 

Bali eleven years old boy... but we didn't choose him, because there were another three... I lead our group to Jakarta, everybody knows 

me in Jakarta and in Bali also people knows, that there are visitors from Java, just comming to met Sumandhi...  

• It was like - if you are going to Kokar, you will met Sumandhi at least a thusand times... (smích)... (pauza) Well, let's... back... yes, I was 

used to go to Jakarta, talk and discouss there about wayang and join in conference, and like that...  

• Well... what... (pauza) oh, my daughter, she was born as a third, she was born 3 of May! (smích) How my production... (smích) All of 

them in one month... well... (smích) My first son, I called him Wayan Sutartha, Wayan, of course as a number one, Sutartha means su, 

hartha, means son, rich son... rich because of his friendship... the second one, just three months old, before I went away, to America... I 

called him Nyoman Hartanegara... negara as a country and harta as rich... again... So names have always some reason, clever one like 

that... now I had daughter... I really didn't know, so I just called her Ketut Mayeni (smích) because of month of her birth...  

• Well, after I returned back from America, profesor Frederick de Boer, one of my wayang students, he invited me again to America... it 

was in 1976... but I said for that time no, because I was working in Pepadi like a kind of government officer, so I can not go so soon... had 

to stay at least four another years in Bali... like that... but 1978, he tried to find some source of money, some grant, to brought me there... 

Because when I was graduated at Kokar a continued my studies at religion school... for one year...  

• And 1967, started ASTI! So I just quit that school and I moved to Asti, again in the beginning of the school... I should finished about 

1970, there was an examination, but I left to America... so I didn't get my final BA. exams... yes, like that... (pauza) so I have more 

degree! I have degree from Asti, I got a grade from LA...  
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• So he invited me there... he already passed away... yes. (pauza) Well, I didn't know how to proceed to get me there! I asked for 

conditions: there was a foundation, having money for groups of artist to study abroad... it took me a long time until I got this money! The 

reason, why they gave it to me, was, they said: you know, Sumandhi is very diligent and talented and getting older, he should continued 

now, have to graduated soon, otherwise... you know (smích)  

• So I went there for one year, turn of the year 78, 79... I studied for my Master Degree in Wesleyan University in Connecticut... 1979 I 

went back home and Mister Larry Reed, as I mentioned him before, that one film maker, he had a big idea. To make a film. Film in my 

village, about... how people starts to learn and study to be dalang! The process, I mean... He had really good scenario and... because 

during the year of 1979 whoever foreign citizen wanna made a film or reportage or whatever, they had to have permission from Jakarta, 

from Department of... Department of Information!  

• Larry and his crew applied for this permission and it took long time and then, during that time... (pauza) okey, I had three mothers... 

(smích) My father was three times married... And during that time my stepmother got sick and she right after they get their special visa 

and permission, she passed away! So! What should we do! My situation was like that - I didn't have time for them! They operatively 

decided to make a film about cremation ad things like that...  

• They took hours and hours on 16 milimeter film! They spend a lot! They filmed all activities around ngamben... everything completely... 

When was after the ceremony, we would like to continued, I mean in the dalang story... But they already spend a lot of film! Already 

spend a lot of money and a lot of material! So let's change the plot of the story! They wanted a keep the story about how to be a dalang at 

least a bit, story is: dalang has father, musician, and he pass away when he is playing gamelan (smích) and dalang playing wayang... 

(pauza) And then they do the cremation... of him! So they changed a lot... Yes, we did film, how usually people study music and dance, 

vocal... and if they are enough talented, they could try to think about dalang...  
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MK 

• Sorry, do you have to be from brahmana cast? Or..?  

INS 

• No! NO! You can be outsider... I AM OUTSIDER.  

MK 

• So it is possible to be dalang for anybody...  

INS 

• Yes... mostly are dalang in Bali not brahmana... (smích) But in his function, not during the day, he is none of them, no brahmana, no 

ksatriya, no wesya, no jaba...  

MK 

• Jaba? Sudra?  

INS 

• No! We do not call us sudra! We are jaba, outsiders! It is only in India, they call themselves sudra! We call jaba! Jaba means out, 

outsider! Hati hati this one! Mostly dalang is jaba... you know... Well... we had a new script, another plan... (na dveře ťuká a pozornosti se 
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dožaduje vnučka, INS jí balijsky vysvětluje, že si s ní nemůže hrát, že až později) Sorry, children wanna play with grandpa... well... 

(pauza) yes, we accepted new story and we played it with people and children in the village... how to study gamelan, how to study 

dance... they showed... so...  

• I didn't want - because I was in a film co-production, didn't want to appear in film! But you know - hard to avoid! I teached many of 

people in film dancing... I tried better to stay out of shot (smích) ... We filmed mostly in my village, in Tunjuk in Tabanan, during that 

time, it was not the same village how is it now... So that means no electricity... We improvised study about voices, of course, when I was 

also learned what to do, how to work with my voice, I went to the ricefield... There you can shout whatever very loud and then the sound 

will be back, echo, you know... for that kind of voice you have to use selected muscles in your stomach! Foreigners like you say that it is 

just echo of voice, but I say power have to be here (plácá se na břicho)  

• And if you want to know how to make a voice for monkey, you have to go to mandi, to spa, where water springs and then let water 

splashed into your mouth and try voices... you know... I know, now it sound silly, children are thinking I am kidding... but I teached them 

like that too! You know, right, open your mouth and then yell, scream like a monkey voice... UUUíííííí! (z ničeho nic zavřeští jako opice) 

You know, to do like that... (smích) You just can not swallow the water! Spit it out in the case...  

• We made kind of the film between drama and document, document drama. There was also scene of child with puppet from leaf and this 

things what I used to do when I was kid... You know it was cute... There was also shot, the important one, where my father was 

performing with musicians for audience, but suddenly, edit and musician colapsed! And during the performance - pass away... we just 

played music and - he passed away... So that it was! (pauza) 

• So film mixed that! They mixed my stepmother ceremony and part of my childhood and (smích). Larry called that film Shadow Master... 

And in every US university, they have that video... For better start to study how the culture in Bali is... The Channel Discovery very often 

project it. The American one, I mean... So it was my big experience in 1979... But to finished it, to cut it, soundtrack it, took two years! 

Larry launched it in 1981!  
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• My sister, you know, was the main star... She is now teaching in Bandung... In ASTI... She was dancing there... like in Ramayana story... 

The boy who was performer of young dalang was king Rama... Yes, that was 1979... hm, then, in 1980, I led the group to Italy! I led 45 

artist from Bali... we had performations in ten cities! It was great! Palermo, Pontedera, that is the place where they product Vespa! 

(smích)... When I was in Italy, I got good and bad news from Bali... (pauza) 

• Yes, how my father always said, life have to balanced... so they call me, your first son has some kind of flu, is sick and has some infection 

also in his leg, but your wife just gave birth to your another child and it is son, because you know on Bali, we do not care boy, girl before 

born and they said that kid is healthy and strong, so... My wife was pregnant, but we waited it until last day of May, how you know... 

(smích)... but after that, I had to left to Italy... He was born June 4! (smích)  

• So I went to my room, after lesson, and I sat and I thought, well, so I have a boy! Have to create for him some special name! And because 

I was in Italy, in that time, I had ideas like - Palermo? No! Italiano? No! Roma? No! And then, my sponsor named Roberto so I borrowed 

his name! (smích) So that is why my last son called Roberto, Made Roberto... Yes, Made, I called him Made, because my second one 

passed away, to fill up the gap... Now a lot of schoolmates asked him, how come? It is not Balinese name! (smích)  

• I just drop for a while back to Bali and I got another invitation to America, just for one month... so it was my third time in America... the 

first one in 72, then in 78 and third in 80... During that time I knew the film was not finished yet... I was few times in the studio, to see 

how they work and how is the process going... And in the same year I went to Tokio, to Okinawa University and Nagoja University and I- 

they wanted me to teach them Balinese gamelan... but they had one just for display in museum, so I went there and the employee said 

everything here should to fit and work... but I saw it nd I said no! If we do not want just look on that gamelan and want to play, we have 

to buy a new one! (smích)... They had to agree and you know... Hundred people then attend my class! So, you know...  

• In the morning, I did instruction lesson, you know for fifty people, after that came the second half... It was tiring... And after that 

experience, the Tokio group with one professor came to Bali... in 1982... wishing to have their own instrument, own gamelan... He was 

really rich person, that professor! He asked: how much cost ankglung? I just said I do not know, right now... He said okey, I will buy it... 
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And he was greedy! (smích) He asked for seven gamelan jegog! You know, when you have rich Japanese and add desire to study... 

(smích)  

• But you know what is a amazing? They never went abroad before to study gamelan there! They just had records, nonton, make a group 

and then latihan! Jepun in Bali is the flower... Jepun means flower... and in Malasiya, if they say Sekar Jepun, so they mean country 

Japan... so, I created that! Let's call the group Sekar Jepun, it means Flower Flower or Land of Japan or Flower of Japan... you know, 

(smích) okey... you know, ten people that time came, but before, they practise every day, sometimes they called if I could help, okey, this 

is the melody, is it real? Trust me, sometimes they made me mad! You know, it was long distance, bad sound in telephone...  

• In 1985 came Sekar Jaya group from America... they started in 1979, Sekar Jaya Indonesia, but before that, the person, who was my 

student before, Michael Tenzer is his name, you know him? Do you know him?  

MK 

• Yes, yes...  

INS 

• Okey, you have to know him. Michael Tenzer. HE CAME TO BALI, BECAUSE OF ME! He studied here in my house in 1977! Because 

of my colleague said: please, can you teach Michael Tenzer for a few month? But I didn't know him, but okey. Before his study...well, I 

was at school, at Kokar, over there and just was coming back home and I saw him... Who is there? In front? He asked hello, are you Pak 

Sumandhi? I said, yes, I am Pak Sumandi... So I am Michael Tenzer! O! You came for dancing learning! Okey... During that first day- 

except- you know, I had already two rooms, over there. But only TWO rooms. I say it was a bit build by three Americans! Because I had 

a land, but from Frederick de Boer and professor John Emigh from Brown University and they spend on me six hundrets dollars... to- to 

built just this two rooms!  
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• And when Michael Tenzer came, we already had done ceremony! Ceremony for house! So people from our neighbourhood came here, 

teachers from Kokar visited us here... Well, but Michael Tenzer came here for school, for lessons! Okey, I will teach you for a while, but 

first - and I gave him a hammer and put him to the gamelan! Because you know... he said "I even do not know which end of hammer I 

should use!" So he never played gamelan, but he listened a lot of records... And we decided will start with gamelan. But in the same 

moment, he just asked, how much I will pay for one hour? He said that one... do you believe or not... I never thought about it like that 

one! (smích) First practise and then talk abbout money! If you have some, okey, gave me, but if not... it is just up to you! Do not talk 

about money, I do not want any more discouss about that! You are here for latihan! I told him like that...  

• So and he took this hammer and after while, he was so... this is first person, I felt absolutely enchant by him! How it is possible, I just 

asked? I gave him only melody and locking! He got everything very quick! Only fourty minutes, you know... He got a lot! I was amazed! 

I asked him, who are you really? He told me he is composer and musician, I said, okey, then okey, but still, this is pretty fast and I never 

had student like him... SO and I asked him, because I was in a rush, do you wanna go with me to my house? I wait there some visit... And 

he said yes...  

• Because you know, Balinese people are always, always talking about something witty and they are loud, you know... but Michael, he was 

young person and he was just sitting quite... and like this... (smích) Cause it was his very first time in Bali and his very first Balinese 

food! (smích) His stomach probably some message send! (smích) He said: where is the rest room? But I had only answer: Sorry, we do 

not have a rest room! (smích) We used the backyard, actually! Yeah! (smích)  

• And then, right next morning, he came and asked: hi, can we get now all material, how much cost brics and this and that, how much will 

cost it for your rest room... so! I have been teaching him and he build me rest room! (smích) He spend two hundret and fourty dollars! HE 

BUILD IT! So, two rooms are by others and Michael Tenzer build rest room... Who else can say that? But you know, his family was 

something like my family! We love each other! His parents came to Bali, to see him and his rehearsal... His father asked me: Sumandhi, 

is my son good in it, I do not know by oneself... Okey, I'll tell you the truth! Now, he must watch me ten minutes, I'll give him in that ten 

minutes, no more, a new piece, new melody and then listen him for another ten minutes!  
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• And he never heard it before, but he again did it, perfect interpretation... I said: See? This is your son! And his father was so happy... 

Also, I said, we had good relationship... They wanted to sleep in the hotel, but I wanted them stay, behave like if this is your house... you 

can have everything... this is your home... my sponsor, Rockefeller, in New York, he never will give you a key from his house, NEVER! 

But you know, that is what I respect the most! The relationship! We had really good relationship, he didn't hesitate to give me his key... 

Yes... So... (pauza) 

• In 77, I taught him, I taught him elements, and then , after six months of studies on Bali, he would like to come 78! For another grant... 

this one he had Bates one! He asked me to do him recommendation... I made for him a recommendation, but I recommend to teach him 

while I will be in America... I got Fulbrigt... And he got another privilege grant! If you will have money, better for you, because you do 

not want study gender wayang, if you wanna study gender wayang...  

• ...it is same like people playing piano... just play by yourself, it is fine, for gender wayang you can... But now, if you are interested in 

gong kebyar, need something else! You have to have the instrument! To know locking, listen... you have to have MORE THAN ONE! So 

he started get it bit by bit... first he bought a few instrument and transport it abroad in 77... 78 he already had almost full set... and then, in 

1979, I Wayan Suweca finished his grant in Brown University, but Michael Tenzer helped him to stay and they started to work like Sekar 

Jaya...  

• So if people ask me - did you teach Sekar Jaya musicians? I say no! Because I just teached the person who was one of founder, before 77! 

I kicked him on the way! I just helped him in the start... (pauza) The reason is, that he mention me in his Music in Bali... in the first 

page... in acknowledgements... things like that...  

• So I teached at the beginning people from Sekar Jaya, from Sekar Jepung... I AM VERY PROUD to be... (pauza) you know... that 

another people wanna see our culture... like that... I teached 1980 Japanese, until they formed a group... Sekar Jepun... well, I can say I did 

my name on these... and then, after that, I came to foreign country almost every year...  

• Well, 1969 I went to Persia, Iran, India, 72 Singapur and then to America, and 78 again to America to study, and then 1980 to Italy and to 

America, and then, 82 I went to Europe and there to Holland, Switzerland, and 84 I went to Perth and 86 I went to... North France and I 
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had there a workshop, you know with Larry Reed... So that is why I have record of person from Ceko... (smích) but I do not know, what 

they say... you will listen that one... (pauza) 

• And in 1987, I got Fulbright Grant... but not to study, to teach... in Wesleyan... So... (pauza) I went during my life to America ten times 

until now, and in August, I will be eleventh time... I'll go to Hawai... Honolulu... for six months... my wife is going with me... this time... 

(smích) You know, my wife is here, in Bali, teaching at school and she is there 17 years... but she quit her job for now... to keep me 

company to America... (smích)... so I went to Australia three times, to Japan seven times, to Korea, 2005 I went to America twice, 2006 I 

went to Okinawa and this year, 2007 I went to Taiwan...  

• With my grandson... you know, he was only seven years old and he already play gender wayang... I started 14 years old and he is so 

young... I was just planning to take him with me only for trip, but finnaly he played there... so he gonna be young and famous, my 

grandson... (smích)  

• It is I think all about my experience and about foreign countries... I mean... the good... the good one... (pauza) No! Another! One step 

back again! (smích) There was one more important situation in my life and it was bad... When I was once as a dalang, that time we still 

do not know speakers... sound systems... so I had to sing five times louder than gamelan! You know... how gamelan is loud! And my 

voice!  

• So the effect was, I lost my voice... when it took long time, we started worried... finally we went to Jakarta and to Bandung, you know, 

long time ago... to visit doctor over there, you know... he gave me special medicine and told me you have to stop! And years before I 

already had trouble... so I stopped for a while and during that time they started import of speakers to Bali! In 1968! But I started in 1962, 

you know... can you imagine how long time... so how bad was my situation, it was getting better...  

• In 2000, I went to America, no, actually in 1999, I was teaching on the sea, I mean the ocean, in transoceanic voyage... with my wife for 

two months... we got on in Finland, from Malaysia, and then to Egypt, Turkey, Italy, ... Morocco, Casablanca and then cross to Miami! I 

was teaching there gamelan and dance...  
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• And that time Heather, Heather was student there! I met her and she was studying dance and gamelan... in 1999, on that ocean voyage... 

And then, 2000 I went to America... I was teaching there, in California... during that time, my father was, you know, in really bad 

condition... I called him every day and he just told me, oh no, just stay there... and it was like that... And I got call from Bali, son told me: 

grandpa needs you home...  

• I knew already that. I knew I will receive call like that... I got a clue, you know... kind of sign... in America... after my performance, I 

went to the place where I stayed... dormitory, like that... And there buzzed the sound of the alarm! RRRRRRRR - like that... very 

annoying... everybody run out, thought there is a fire or something... people were afraid, but nothing happened... and we returned back to 

rooms... I already had sad feeling... you know homesick a lot... (pauza) I tried to catch some flight to Bali... May 5... but they can not sold 

me May 5, possible was just May 6...  

• I felt terrible, I felt it is bad... so I took that one May 6 and when I changed in my plane in Hongkong, I called home and they told me 

grandpa passed away, two hours ago... sudah meninggal... (pauza) I got that feeling before, I knew that... (pauza) My father came from... 

(pauza) because of my grandmother came from temple, asking there how her baby will live life... (pauza) I knew it a long time, because 

of this... it was probably time for him already... to ... you know... pass away... so he died 6 of May... and May 11 we made cremation... for 

my father... (pauza) it was 2000.  

• Well, that mean - I said good and bad - good I get chance to work and study in Amerika and bad because of this I missed a lot... so... but 

he passed already 2000... (pauza) So. That was about my family... I was born from five siblings, two brothers and two sisters and me... 

And I again had five children, my second daughter passed away... (pauza) very young... (pauza) Now, my third son, when I was still in 

America, during that time, I did the ceremony of wayang, because of day of he puppet, day, day of puppet... Wuku Wayang... The day of 

people who make a ceremony wayang...  

• During that time my father was already in a bad condition... and because I can not arrived soon, my father let him, to do wayang... he tried 

in my banjar in front of my house... and my father listen him from the bed... and you know, I got feeling, (pauza) he gifted him! He send 

his power to him! So now, he is dalang... (pauza) 
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• I do not perform, almost! He perform! In the village... (pauza) This is good tradition... when he was a child, seven years old, in the film, 

he acted as a example of someone, who is my father follower... It was by sript, by still! He played!  

• Over there my sister stared... oh yes, it was like sign... (pauza) I was very skiny that time... (pauza) Tidak lupa pergi ke toko foto di 

Hayam Wuruk!  

MK 

• Pasti, aku mau sekarang... Terima kasih, pak! Itu bagus sekali! Ada banyak informasi... Kapan bisa datang lagi? (zvoní telefon, vypínám 

diktafon)  
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Rozhovor s I Nyomanem Sumandhim 5. července 2007 

 

MK 

• Yes, third of August, one month... (ruchy) Okey... So last time, we were talking about your family and history of your family and these...  

INS 

• Yes...  

MK 

• ...and today I'd like to know about the wayang performance...  

INS 

• Okey... yeah... I forgot little bit last time to mention that, you know, my father was... I mean... his performances was not just in Bali, he 

also, you know, came to other islands for performances, to Java to Jakarta, Bandung, Surabaya, perform wayang and also to Sumatra 

Island and to Lampun because of the transmigration of people of Bali, he went there performed wayang Bali for their buildings and 

houses... so there was wayang for them... my father and his crew... to Lampun so introduce our wayang to our people there, who were 

from Bali...  
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• And also the female dalang like Ni Ketut Trijata... I gave her chance to go to Europe... Also my father, he came to Italy, to Holland, to 

France and also to West Germany... to introduce Balinese wayang, over there... It was in 1979 and my father came again to Germany in 

1987. That's just a bit I forgot mentioned last time...  

• So now if we will talk about the wayang performace, I think the best is we talk about what is wayang (smích)... What is wayang? Well, 

the wayang performace is, I think we have to remember, the most important is: the puppet: the wayang, and also the person who leads it, 

we call dalang.... The d-a-l-a-n-g. The puppet we call wayang, which means like a shadow. This is in Bali... (pauza) Our wayang puppet 

needs to be from the skin of cow... the puppet maker, or sometimes the dalang, but not all dalang know how to make puppet, we do have 

special puppet makers, when he started to make a wayang... well, this is an example: because of the cow, so, we have the piece of the skin 

of one cow, maybe if we divide it, there will be around twelve puppets, yes, there can be... (pauza) It depends on the size, because there 

there is large size and small size, so the skin... Then we have to make a frame and put it into the frame and...to stretch it... and then get 

some tool and to scratch the skin to clean the hair of it...  

• Important is to make an equal thickness of the skin. And then, especially in the tum, where it is very thin, but also up here, there will be... 

and than after that, we make it dry from the sunshine ... so this takes a time to make a puppet because of the process, and therefore we do 

have the piece of leather, and then... we make the sizes now, maybe later I'll say about twelve different sizes of the puppets...  

• Let's say... the puppet maker not, you know, draw it by himself, but he has to imitate, something older what we have, the classical wayang 

form, so kind of... there is more of examples of the... So we have to follow that one, that princip... this is the piece of the leather, and we 

put the top of the puppet, and then, you can see it form the other side, and he will see and decided... He will trace it... just the outline...of 

the carvig... not the detail of the puppet itself, you know, and then... the puppet maker carve it, you know, carve it out, maybe 14 or 15 

different sizes of... That we call call paha... (pauza) 
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• There is our carve-forms, form of pre-form, like that... (pauza) and then the copying, usually the puppetmaker know the outline, but in 

between this one the other craving part he crave by... Nothing, no one will create exactly the same... he is beginning just like round, 

round, round, straight and the curves like that...  

• But the most important is you can see the outline, the puppet maker, when he makes the puppet, he imitates and creates at once... during 

making. And let's say... about this just quick... you know, he has to finish puppet, to carve it and then on top of this one, you put a colour. 

Black colour. The basic of the puppet is always the black on both sides... you put the black colour. The puropose is... the black colour will 

make great silhouette... so it must be black and white.  

• So... puppet makers put colour on full top and then the ornamentation like the bracelet or hairdress, they put the yellow one would we call 

prada... this is the gold leaf... and the good one are from Holland and the other one from China... (pauza) Well, it is now from Japan that 

prado... all of the ornamentation like gold leaf by prado... And then, finally, the puppet maker put a kind of glue, we call it... from China... 

amcur, A-M-C-U-R-A... It is kind of glue...  

• They put it at the end. The purpose, that it could not to be wipe off, the puppet... during any kind of use... And last to put the stick. The 

stick of the Balinese wayang, there is one puppet, the special one, have only one stick, the other one has two sticks - the stick of the body 

and the stick of one hand, there is two stick for the hand and one for the body. The stick very important, you know, to manipulate with the 

puppet, because out of the stick we can make nice move, or whatever needs the dalang. So that is the wayang.  

• The next is, how many wayang is there in the box? Usually, most of the dalang has his own puppets. They don't want to borrow from... it 

depends on the situation, but... Most of the dalang have their own puppet. At least they own one set. One set as the box of the wayang has 

to have around 125 puppets. (pauza) 

• There are... well, there are appropriate to wear the weapon, the demon, the giant, the god, the soldier, and the animal, yeah, whatever can 

fit in the one box.  
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• Before is puppet maker making the puppet, usually also, you know already, in Bali, whatever you do, is... for gods, big or small 

ceremony. ALWAYS. And in the moment, when they are ready with it, before the first use, they also make ceremony. And the ceremony 

puropose is to make the puppet kind of... (pauza) full of energy, to make it as the ideal.  

• And after that, so of course, now with dalang, the person who manipulates the puppet. It is really the hardest job in Bali, to do... to be the 

dalang. He has to understand to know, how to play music, at least the feel of music, of gender wayang, he has to know how to dance, the 

feeling of the movement, he has to know how to sing the song, local... you know the local songs, know how to speak the Javanese 

language - kawi, and also know Balinese language, and... singing of course, if possible to make a joke, so that is something extra about 

it... you know, so at least these few things he have to know to be the dalang...  

• To start to being dalang, it is really hard. There exist the non-formal education, not like at ASTI or like at SMKI, the formal school, but 

that was before we had this kind of school, in the village, people started to learn how to read the manusript what we call lontar... out of 

that one they learned language, how to sing the song, what we use in the performance... (pauza) and after that of course the training... 

latihan... how to bee this story teller. Can talk in front of the people like that. Can not just jump into the practice of the wayang... there is 

many things to do in the process! Well, let's see, after that, the feeling of music and the singing, and than the little bit of...  

• And then they learn the wayang, and then how to move the puppet on screen, how to make the angle of the puppet, between of the frame 

and the shadow... and how to make the function of the leg, because we have, when we perform, we should cross legs... and... in the right 

leg, between toes we put a small hammer, i mean... something we use to hit the box! The function is to make the sound effect! During the 

perfomance...  

• So now... (pauza) the box, what I mentioned, I mean the box of the puppet, its function is as the storage, where dalang puts the puppet, 

and also the instrument, where the dalang can play music, through the sound of the jepalu, how we call the block, to give the cue to 

musicians, either to make it loud or make the sound effect of the mood and et cetera. Well now, there is wayang and the dalang, of course, 

before the dalang, you know the performer uses this puppet, he has to make the ceremony or to... as I mentioned that wedding ceremony 

between the puppet and himself. Hopefuly doing that so, they can go together...  
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• Now, we talk about the performance... how the performer usually... you know, I talk about the past, usually the wayang performance was 

performed on the road side. During that time was no transportation, no electricity, the road was not so busy, people come, you know, to 

watch and gather on the roadside... people made temporary building, on the other side of the stage, the wayang could get on one meter 

and half by the rising, so in order that the people were sitting and watched the screen.  

• And wayang during the night, there is the wayang performance sometimes during the day. If we are talking about the wayang during the 

night, so that means they need of course the screen, with the length of the 25 centi and the one and half meter, you know, and... behind or 

infront of the screen... you know, never can decided...there is the oil lamp and there is the audience... hanging the oil lamp and the descent 

between the flame or fire, and the screen and between the dalang, has to be precious, because if it is too long, it makes a problem with the 

shadow. that is usually the normal size... and dalang sits behind the lamp...  

• And behind that lamp, there are musicians. Other side the right side is his assistant, left of the dalang is the box, the wayang box, and than 

you'll have to have an assistant... and the musician... the smallest group is from four people. What we call the gender wayang. If the story 

comes from Mahabharata, if the story Ramajana, there are more musicians... maybe around 15 people...  

• So now we talk about the performance, how the dalang performs. Usually our people who have special event... invite us... you know, the 

wayang for the purpose of the ceremony... The ceremony of cremation, or birth of the child, or the wedding ceremony... like that... Let's 

say... if someone has a vow to the god, promise to the god, you know, for example, I have my wife just pregnant, and I hope in the born 

of a boy, I would like to come to dalang...  

• Everybody hopes for boy... If there is then born the child, BOY, you must pay, you know, what you promissed to the god...okey, this is 

the moment, you have to go to the dalang, dalang house... ask for the performance. Go to the house of dalang and to talk, discuss and 

make agreement, so on this day will be my child three moths old, he is the one I was promissed because of the boy, I hope you could do 

the wayang to my child... I hope you willing to do wayang for my... The most important is to make the holy water, actually, for the child, 

in the end! That is the thing why they ask us to do the wayang performance... (pauza) 
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• ... they say us to do the wayang performance on this day, and the location is this one and what the type of frame there will be, they have to 

discouss everything... and than the dalang say yes, and then on the day of the ceremony of the child, willing dalang come to the house, in 

the past, when I was accompanying my father, we did not have, you know, car, no motorbike, mostly we just walked, you know, (smích) 

through the rice fields, like that, you know... to go to the houses. Yeah, we walked, we were dalang! (smích)  

• Now, what the dalang is promissing already from his home... a lot to do from home! There is several people crew, the group member, so 

the dalang, only dalang has to know all rules, I mean, what he should to do from home... he has to ask for... success and access to the 

god... And then he have to travel to the house of the sponsor, and then he spell a couple of mantra, you know, that is a kind of his formula, 

saying, using kawi language... He is already sayin this at home...  

• Later, when he is in the house of the sponsor, of course during the evening, this is type of a little agreement, you know, always the people 

know that they serve you a dinner or... so they provide the dinner and then is prepared everything in the house of the sponsor, and then 

sometime the people and the sponsor they want to give us a certain message, could you say something, you know, kind of that... dalang is 

trying, he never will promise, he will be trying what the message will it be on ... you know I would like a lot, you know, my son I would... 

you know, he have to be thinking about how to match it with the story... the story about the play, because of that special message, the idea 

was that the message, you know, this performer the purpose for the sponsor ancestor and for the audience, for the people... how dalang 

want to say... the kind of idea...  

• Okey... let's talk about... after that meal, they star to set up the screen and musicians starting to play the overture... the setting piece... it is 

kind of extra piece, the idea is to call the audience: look! this is for you here! We are about to start! (pauza) 

• So... (pauza) during the time, the dalang, he prepares, his mantra also, during he pray, the musician plays their pieces, doesn't matter how 

many pieces... one or three or two... of them... and the dalang prepares his arrangement... (pauza) He prays a little bit to his god, hopefully 

that his performance will have a succes, everything will be smooth and hope for some body protection... the evil can attack everybody... 

all of them need protection, the assistant, musicians, the audience... because you know, so that means everybody have to be save... during 

the show...  

 6



• And after all these preparation he is ready, and he starts... and he hit the lid of the box, so in this case, because our philosophy in Bali, you 

know, with the dalang simulation to the god, we think that the wayang or the puppet are the creature, and the screen is the world and the 

lamp is the sun and sunshine... So now we just pretend that the puppet are alive, awake, dalang woke them up... (pauza) because the 

assistant CAN NOT wake them up! Because does not know the formula or the mantra, you know hitting the box, and open it and take the 

puppet one by one...  

• And they put on his ... and on his lamp, so that the wayang, you know, some of them are not used in the play, they are in the box, the rest 

puts in the story right and left. We do have the diversion right and left in Bali, right of the dalang, not right of the audience! Because we 

believe right means good, left means bad. So there are the good party and the bad party. Always to make a plot and a good story, the 

dalang always make... whatever in the story is, it should be right and left, should white and black... They have to make a conflict to stop 

the story...  

• The beginning of wayang will always be in Bali, you know, the wayang kayonan, that always appear in the beginning. This is like in the 

western theatre, it is almost the same like the courtain, the courtain to open and to close, we use that one, the kayonan... And then moving, 

shaking... The kayonan has only one stick! And the dalang sits and sometime spin between the right and left. What's the meaning?  

• First kind of the idea, you know, it is, in this case, the God. As the creator creates before nothing he create, you know, the world. And by 

spinning, turning, squeezing, find all of the world elements, the water, fire, earth, air... (pauza) And then finally this kayonan stick in the 

middle so that mean that the dalang, taht whole this set is in his mind... all of items of the world... now I must make something with it. 

What else to put in the world... make a creature! Put side by side.  

• Side of the light... You will see the shadow, so audience can say, who are they... create the humen being, create the puppet, everything... 

people know that he's the creator of anything. Then he put puppet on the right and left side of the kayonan... After that is kayonan on the 

screen for the second time... and then finally he knock the box, so that during that time the dalang undertand, I mean, how he fits his 

mind, I know, who are they on the right side, who are they on the left and what the character, what the story will be, and what do the 

animals... So everything fits, so he's starting now... singing. So before that time, the audience don't hear anything!  
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• I mean the hear or the sound of the gamelan only! The dalang has no voice until that moment... and all is just.. he just care about the 

puppets... Now when the ready to sing, sing this time, the story starts. Before this, about 30 or 45 minutes, there was nothing, I mean, just, 

you know... just listening nice music only... Now starting from... after the second time movements of kayonan, he knock the box and than 

start singing and than he start to play... so now... the story is coming...  

• The dalang always choose! I mean starting from the right side of the people, I mean that first is the plot of the right side, of the people, I 

mean... And then is the story running always as in the western works... exposition of the starting and the creating of the story, and the 

conflict and fight and then ending... So almost same, this idea. And between there is love theme and scene or the sad scene or the kind of 

that... So we start the I mean the singing and the bring the puppet one by one, start the story, and as I told in between all of the right side 

and than the talk something you know what happened, and then next come the kayonan.  

• So that means now, that this is the Kayonan, to get responsibility for the left side... After the right side now it talk something on the left 

side. The dalang is to speak in kawi, so you do not understand, never speak Indonesian, in this part. So whenever when the dalang make 

the dialog, the main case always speak in kawi, it is created by clowns, something like that... he has right side and another has the left 

side. And talk about something on left, and then after that there is as well... it depends on the plot of the story, what it was story whether 

sad or love or fight, and finally, finally now... the dallang brings the puppet in the end to the center of the screen so that mean closing 

story. Stop of the story... So that is you know about the performance, so so the audience understood when dalang play with the kanoyan 

that is the end of the story.  

• After this, there is another performance to me! That is a part of the ceremony now, his performance, performance for the wayang you 

know and the performance for the opening for- you know, to make the holy water... and the spring of the water on the child head, who has 

the ceremony, so that this is the whole thing of the performance. Same it was for me, when I was this year performing in Taiwan, people 

who were there were thinking, the beginning, how I mentioned the whole structure of the beginning, they thought that was one section 

of... musical section, music concept... (smích) Because wayang in Taiwan, when started... that is the process! Starting of music and than 
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the story and and then the last one is the ceremony. If that there is no ceremony, than it is just, you know, for entertainment, normal 

entertainment... The dalang, of course, MUST DO HIS ceremony for HIS puppet!  

• The most important is, he revives the puppet because during the perfomance he will kill a few puppets... So he has to revive them. 

(smích) ...you know now they are dead and sleep together in the box, even them are usually fighting together... in their boxes and the 

performer calls them. All of that the dallang makes the, you know, ceremony, ceremony for his puppet, the ceremony for the part of the 

event and the ceremony for the sponsor. So that's his...  

• So now if we talk about what the details... it depends on the story, you know. Who's come first, or make that is, to talk about that, because 

it is really ifficult, depends on the story, purely... And whatever is happend between, it is the story you know...  

MK 

• What's the kind of the dress, what has dalang on... I mean kind of dress code, clothes, baju traditional...? When he got the performance, 

what's the dress code?  

INS 

• Okey... well... You know, when I was, you know in 1960s, my father he went better even without... you know because of the hot... but 

now it is a bit more formal, the performer have to be nice looking, they make the uniform, but during that time, we didn't have them. We 

never pick the uniform, to use during the show, but now I think it is quite nice to have the daily costume, different than for the ceremony, 

costume for performance, the costume like that. So now we have something special, but long time ago, no one care, you know, what they 

wear... especially dalang... You know one of the assistant duties is to do fan! (smích) The dalang he does everything from beginning to 

the end. Because... (pauza) Well, the assistant,his function is to help, to hand the puppet, to fix the puppet, to make a good flame, this is 

his function, I mean the assistant, but to move, to give them sound and everything, only can do one hundred percent just the dalang...  
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MK 

• And the assistant can aspirate on to be a dalang?  

INS 

• Oh yes, some yeah! Because they do watch many times, sometimes they do the little... some of them yes, but not all, you know. It 

depends on... also the family and contacts and desire... You know, is the same like bus! Bus has driver and contactor, you know, I mean 

spruiker (smích)... The dalang is in that reality the driver...  

• He run everything, sing, speak, everything... whatever turn right turn left, you know, after him, so musicians just follows, they waits for 

the cue, he will give them... everything stands on the singer, the dalang... he gives the silence, well, maybe when is the crying scene, he 

will give them the cue for that... gonna be some local song... and musicians understand what, he need the music like this... because 

suddenly the dalang will stop the music, by knock the box, ta-ta-ta, like that! Stop the music, what happend, why he now stopped the 

song? He made this one... So dalang NEVER talk to anybody during the song. His voice serves just for his puppets... he never talk to 

assistant, never talk to musician and assistant... NEVER!  

MK 

• And they are excercising before?  

INS 

• Oh, yes.  
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MK 

• I mean ada latihan dulu?  

INS 

• This is by experience, actually... of course that they rehearse. If they had the crew, I mean like I have my crew, they undertand already to 

my clues and like that... most musicians understand the dalang and cue, you know, so we understand, because the system of... (pauza) you 

know, you see to understand the cue of the dalang. But we latihan if I use musicians of somebody else... (pauza)  Absolutely, they know 

how to play fight or whatever... and on spot... because we can not arrange earlier before the performance: beginning should be played this 

... the music ... no! the have sometime change... whatever they play, they just follow...  

MK 

• And what about the language? Is the language like... here is the kawi. Traditional one. And when you are going somewhere else... what's 

the difference between the performance here on the Bali and between the performance on the other island but still in Indonesia and then 

somewhere else in I don't know... France...  

INS 

• Yes! Well... the dalang in Bali mostly does the performance for the audience of Balinese, who do understand Balinese language, of course 

we use the kawi language by main character, and Balinese just for the servants, and else... the translator translate it into the Balinese 

language. Because Balinese language is like, you know, have a scale... high language, kind of lower and low language, you know... 

Dalang should know how... (pauza) when and why to which one. So the translation for balinese audience... And... (pauza) you know, 

 11



when I was started in 1974 in America, I tried to put it into the English, because the audience in most cases did not understand kawi, don't 

understand Basa Bali... at all... even do not understand Indonesian... we used English a little bit, so in order to get, you know, what's going 

on. That the very good communication with the audience. And since 1977, was our government trying to ask the dalang in Indonesia to 

make something like Indonesian wayang performance. That means the idea that they will speak Indonesian.  

• In that order, to wayang can understand most of the people in Indonesia. We were in East Indonesia, you know, they do not know 

wayang, they don't have the culture of the wayang, but hopefuly they do understand what we talk about... so, they ask the puppets speak 

in Indonesian. But I, during of the meeting in the Jakarta, I only agreed Balinese wayang, ok, we will have to do it in the Indonesian, but 

only the servant will speak Indonesian, IF dalang COULD speak Indonesian... not all dalang can speak bahasa! Old dalang do not know 

even a word!  

• But I did once, well... since in 1977 I tried to do it with our students at the time... (pauza) Speak kawi and Indonesian. It really (pauza) 

was hard, because his character, I mean Indonesian, he was speaking the way of speaking like the Balinese way, so it was hard to 

understand every single Indonesian word, for the like this... "Mau kemana, mau ini?" (indonésky předvádí, jak dalang zněl) (smích) You 

know... what it is because you don't undertand it... (stejně ale ryhcleji předvádí v balijštině) ...so Basa Bali is like that, not like Indonesian, 

the way of speaking, you know... (pauza) So hard to understand! So I tried again and do the best. So I let the puppet speak normally 

Indonesian, like... don't speak like Balinese character, but speak like Indonesian, so it is understandable for people. But still, people are 

NOT interested to hear, to listen the Indonesian wayang...  

• When I was, you know, in Japan in 1996, students, around 90 people in the building, because most of them came to study gamelan with 

me, dalang, if they understand English, I speak English, but I suggest them: why not to try to speak Indonesian? All of us? You can talk to 

the people outside not just you and me, but outside you know to the people, who don't study the Balinese, but study bahasa Indonesia. 

And they asked me, well, could you perform wayang in Indonesian? Oh no! (smích) I think it is hard, you know, than you have one night 

and it's really hard... Easier to use English in wayang than Indnonesian... rather than bahasa Indonesia. (pauza) Because bahasa 

Indonesia... there's still, we need an other way of Indonesian for different talking, there is many formal words and it is still hard... and 
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then how to talk to the king, the king of the brotherhood, you know, so I was thinking in Japan in Tokio, what should I do... well no, hard 

to give them like formal... (pauza) 

• So, I tried to speak not in normal, but in wayang, bahasa, but is extremely hard and no comfortable for me even for audience... That was 

one wayang performance, but not in Indonesia - in Tokio. (smích) It was nice... but I was exhausted... So, I have feeling, good one... when 

usually I perform... if there is kind of... response... I mean communication among me, artists and the audience... Then it feels good. And 

afterward I am satisfed, you know, I mean kind of feeling really happy... you know, at the end of the performance. If there is happened 

something without communication, bad channel, I am VERY SAD... And audience can give a notice when they are like having fun or, 

they are smiling, laughing, or having comments ... giving you power to... they are supportive...  

MK 

• Yes, that's why I am asking, when you are performing for example in America, in kawi, they could not understand. They couldn't to give 

you any kind of feedback... So...  

INS 

• Yes, right. That's the thing, it was my first experience in 1973 in America... I already performed a long time, but no hear from the 

audience, I did not hear any voice, noise, nothing... (pauza) Because they are so formal performances in Amerika, they are just "pssst"... 

just quiet... I could see from my screen so many people, wau, there is a lot of people, how come? And the end... then all of them aplauded 

and went like wow, but during the show, I was like I lost my power, I told you... no one gave me the response. No energy, from them... 

Nothing was coming from them. Really the dalang, in Bali, should work with the audience... (pauza) what would the audience make me 

do, the performance can be long, because of the audience...  
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MK 

• How long...  

INS 

• Normally, when I was small and my father played, it was four or five hours. But to me, seems to me two hours, two and the half, I think 

it's long enough, you know. For students or some group I give them only one hour and then better to talk... And you get the ideal sample 

to them... but it is only sometimes...  

MK 

• But now, normal performance in village for example, for some birthday, building...  

INS 

• Yes, in Bali, it is around two hours now... you know, or in Javanese that is different. In Bali it is a two and a half hour, you know.  

MK 

• ...and the story, you have like personal famous story, or some famous character, you like the most... Exactly this one because of some 

special reason... and why... And why you maybe like to play some story more than another...?  
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INS 

• Yes, I have! (smích) I like the story called "Arjuna Tapa", The meditations of Arjuna... because I like the character of Arjuna, one of the 

Pandawas... Because he is the hero and he is kind of handsome puppet, and he always, you know, the god is always helping him, 

whatever is happend, in all situations, maybe the sad situation. And the ideal of what I perform the story is because the main ideal is I 

prefer the right character, human being, not demon. Why I like them, because very clear the audience can see this form. And the demon 

has, you know, friend that they both like, this is very fine character, small, slim... it is easier I guess. Well, before the play the people 

without we mention, you know, they can see they are from the right side, and they are from left side, so easy to see, to know. If we use 

like human being on that, the same size of the puppet, the people do undertand, especially... Balinese all knows, who is on the left and so 

on... who are the human beings... (pauza) I say I can Mahabharata, we took Kurawas and Pandawa, like that... But I can understenad it is 

hard to know for foreigner.  

• But if demon laughts, everybody can know... that is the purpose why I choose the kind of, you know, that story and good and also the plot 

of the story is very easy... to understand for the audience, that people who started to know what was wayang.  

• Like in, in my film, I mean, that one with the puppet, I hope it is working, there is the story, you know... and when I was in... France, I 

was giving them a workshop, I gave them this story too. Because... people wherever they come from, they are geting the plot and the 

point of the story. If the people want to watch, you know, the kind of my performance, you can use this as the scheme, you know,... But 

always I need the right side for human being and on the left side should be the demon... the demon section (smích).  

MK 

• I also saw at school a lot of innovation during ujian... like laser ligt show, and wayang wong in it, dancing in front of the screen...  
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INS 

• This is the kind of new idea, coming form the situation, because the situation now became, you know... in the past never, but NOW, there 

are people that make kind of the something I don't know how to call it, but something new, not always the traditional one, that is the 

character or someone dancing infront of the stage. But still the kind of the performance is the purpose of the demon fights. If it is as a part 

of the ceremony I never heard and I hope never will, it was in the wayang... Just like experimentation, it is fine, do whatever you want... 

Like in Java, there is kreasi baru a lot. They put together, what you call, the comedian perform in front of the stage. Sometimes the 

comedian talks to the puppeter, or they pretend to talk to the puppet ... this is, yes, something new, they do because of the audience, 

because of the dalang...people complain... To make a joke is important... you know. If there is no joke, this is boring, so... dalang do 

whatever to keep audience to stay.  

MK 

• And how do you for example choose the joke? Or something like the uptodating with politics or situation in banjar..  

INS 

• Yes... it depends on the dalang, the quality and quantity of jokes... The joke is come from, you know, his context, his own experience to 

watch somebody else, so that it's the experience... and also how good is he in reading newspaper, watching news... to get from there 

something pintar... something to inform the audience, and make a joke, they can do like that, they still DO! The dalang can make, the joke 

can come from whatever he wanna choose... situation in the village, but still, he's hiding, I mean, you know, he do not want to make it 

absolutely clear... some family, married couple, foreigner or young girl in the village... all of it are good issues... (smích) Now if he wants 

to mention this person, he can use the wayang to do like that. The audience can understand: oh, he means that one. So dalang is hiding, 
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doesn't have to say who he means, but the idea is like that, he used his puppet. (smích) So he is like: oh no, I DO NOT talk about them, I 

just talk about my puppet. (smích) That is just the example, you know... This is kind of... you can use, you know, sometimes the famous 

talk about the some... war maybe, somewhere in the other country, the fight among human, or you know superpower, so this is the use of 

the human superpower against demon...  

• Yes... you know, kind of that, if I spoke I have to found something good to mention, I would tell it to the audience, you know, kind of 

sleeping... to give something, they know already, so you just need to mention through the puppet.  

MK 

• In the wayang museum I saw wayang puppet like the really modern one, like they were showing on it the power of the Indonesian 

country, of the republic...  

INS 

• Oh yes, That is just in Java, okey? It is like propaganda... The colony, yes, the wayang sudo or wayang something, we don't use, do this, 

do not need this kind of the puppet. In Java only they make that one. My opinion is just... (pauza) Well... these are with purpose... (pauza) 

for kind of communication, for propaganda... that is that nearly fine to me... maybe... you know, I think that was... to talk about the 

wayang, maybe in the beginning to come to Indonesia, maybe to keep some influence on our people, Hindu... what is their religion like 

that, maybe now when mostly Muslim to od something also to give some influence to the people by puppet, or Christians to do like that, 

this is fine, you know, because the puppet, they are powerfull... used to do that one for propaganda, to make something about that... what 

puppet would be good to use, if the puppet like the traditional puppet Bali, not make, you know, maybe should they do with something 

else. Dalang should to decide and then make talk about that all, the puppet can wear the trouser and like that, but still is the shadow.  
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• And also the dalang should... decided... he has to be good person, I mean that talk, I mean to get some information, like on that matter, 

yeah? Weell, to me... I think... I just do not care about it at all...it is really nothing wrong, it is good for the audience, you know. But our 

people do not need it any longer. That one, so far I know, the new type of wayang, whatever they call it, kreasi baru, new creations, like 

that... that last really long... They need a time... to be accepted... And then do like this, you know. So of course, you know, like in Bali, 

there was wayang arjo, just for while and like that... We just keep it in archive and that is all... just one period... We have it on the casset, 

this is wayang arjo and a year... just like that...  

MK 

• Let's talk and again talk about how to be the dalang and how is it... Whatever what will appear in your mind make me happy...  

INS 

• Well... there is a lot of things same, like when my father or grandfather, were alive, a lot of things different... My father and my 

grandfather learned a lot about the system in the village, they were like scholars in the village, studying some sort of things... other people 

were just working in the rice field... so, mostly like my father, people had respect to him and asked some advice, about situation in the 

village, or sometimes for medicin, you know, because he, he could READ the manusript, he was educated! Tell the basic of the jamu, the 

Bali medicine, so they come and ask, they sit, sit like this, what is the best for me? Because even now, you can find people, not like the 

doctor, I mean, the medical doctor, but Balinese, you know, we can use the a balinese, you know, obat... so we dalang... the people 

always respect to the dalang. To the family of the dalang. Because they talk, they are I mean the source... person to who you can ask 

something... or the dalang could say no, if they asked something... information or advice to the people, or if the people had some fight or 

they try to... He is always here to help.  
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MK 

• Do you remember some situation that was like that?  

INS 

• No... or better to say nothing special to remember... no... They just often ask, usually they ask for the boy child born. Like if my son born 

to this one, what than ... what shall we do. What kind of ceremony is the best... So, of course, my father adviced whatever, you know, if 

you have money, make big ceremony, if not, just ask the holy water... Whatever you need, wayang perfomance, just ask me... ask the holy 

water from the dalang, so that then when you have the wrong born, it will be clean later...  

MK 

• How you can be wrong born?  

INS 

• Well... the wrong born... is what we call in the wayang, if someone is born in the week of wayng, week in Balinese calendar, one of the 

week we call Wayang. That is the week of the ceremony for knifes and knife-edges... (pauza) We do it in one day, during that day, 

especially on the Saturday of the wayang, the ceremony of the puppet, for artist, you know, during that time.  

• So... and if someone born during that week, then we call it he is wrong born. Bad born. Because of what? Because of this... we believe, 

but not the all of us, this is kind of the story about the wrong born. There is a... story called Kala dan Kumara... If someone, is born in 

Wuku Wayang... If the family of the... (pauza) there is the god Siwa and has child, his name is Kala, the evil god and Kumara is the other 

one. So now... one day, Siwa and Kala made kind of an agreement, kind of agreement like this... Dewa Kalo, if you want to get your own 
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food, you must find someone, who wants you... And they know, the special... during that time, he ate it... and his younger brother, so now 

the father said, please go, do not stay in the heaven... go to the world, you must hide in there.  

• And of course that Kala tried to find him, in the world. And went through too many places, and he was just... and then finally he watch 

the wayang performance! Suddenly he can see the dalang perform during the night, perform with the screen and everything... and during 

that time, the dalang, the dalang in the story, was talking about the god Kala. The puppet Kala, and they talk about, you know, the dark 

Kala is very bad, because he eat the people, who's born in wuku wayang and wanting the Kuwala and also eat the people who walk during 

the light, but except the day, except twelve o'clock. So twelve o'clock, not supposed to work, go out,... if you are not at home, you might 

have a trouble, because of the... (pauza) 

• so... (pauza) how can happened that one? If the people walk at twelve o'clock, if they are singing, no problem. Because Kala do not want 

people who are singing, or whistling, that's ok even on twelve o'clock, still ok, you know. So that the Kala is trying you to catch, you got 

trouble. So let's talk next... he saw the dalang performance now he tries to come hiding, hiding, between the instrument. And then the god, 

the real god is coming, you know is coming, and he can watch the dalang perform and talk about himself and he thought that looking for 

this victim, you know, forget about the child, for the concentration with the dalang... by his person...  

• Why he dare to talk about me like that? So he goes to to the stage and to occupy the offering. And there somebody put the coconut and 

coconut fall down on the dalang. And dalang just ask: Who's there? Who spoiled my offerings? O, you are Kala. But hey, Kala, why do 

you do like this, you know, hited me by coconut. So now I ask you:why are you talking about me? (smích) I am on of gods. I am higher 

than you then, see that you are. In this state. I am capable of anything in the world, include you. You are bad, really. I used the one, you 

know. I am in the same like you. And can you prove yourself?... and the dalang make the medication and you can prove himself, that you 

know, has more power, well, so he is later saying well, actually I am looking for the child, you know... and then, whose child? ...because 

there was someone born in Wuku Wayang, that is make food, otherwise... you know, I need food, I am hungry all the time... Sorry, if 

someone born in Wuku Wayang now I tell you, I don't let you eat someone who's born in Wuku Wayang. IF I ALREADY GIVE THAT 

PERSON THE HOLY WATER!  
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• Ho. So that's how... you don't have any child or like that... but child was like: yes, I am here! OH! Ok now I give you the holy watter so 

that you cannot eat I only got time. So the people understand it for that one, who's the now, who was born in Wuku Wayang, they tried to 

get at least holy water to save some power because of this... That's why we do believe, I, anyone, my son, my daugter, we do not want to 

be killed by... that we have to get the holy water from dalang. So it is part of protection. I was just born on day of Wayang!  

MK 

• Yes? So who did the ceremony to you... your father?  

INS 

• Yeah, of course, yeah. And I am not only person in my family. Three were born in Wuku Wayang... So we had bad temper... I am easy 

mad... I mean: most of these, who are born so... (pauza) if family come and say: my son, was born on Wuku Wayang, he's always mad... 

You know and than when he eats and than he throws away the plate and he... that's a bad kind of that, you know. I know that, you know 

the my family, is very... headache, you know, pengeng, marah, yes, so my person is like that. I get it many times, I try to avoid, whenever 

is Wuku Wayang coming, myself or my family, just don't want to do something, but...  

MK 

• How often is Wuku Wayang?  
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INS 

• Every six moths, every six month! Because when I am trying to avoid, hope nothing will happened, ... Who make me mad... I do not 

know... maybe my wife, my son, or my daughter? How to understand. (pauza) Or maybe somebody else. (pauza) I know, it is hard to 

understand, but something get of that. So I don't know the holy water can not clean completely everything, you know. I mean, she'll find, 

I understand that one, so that is that kind of advice, usually made by...  

• Sometimes is similar when are born twins... you know, or if there is born three in family, boy-girl-boy, should to the be... we call it girl-

boy-girl or boy-girl-boy also... It is too wrong (smích) But in Bali no, just in Java, only if they are twins...  

MK 

• How do you mean that?  

INS 

• Twins, we call the boy and the girl...  

MK 

• Girl and boy is that or the couple of girl and girl or the boy and boy does not matter?  
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INS 

• We call this one, just twin boy and girl, should be kind of, special ceremony to do that. So the reason in Bali is, how to revive that one, 

the special one, so that maybe believe, ok, now see, otherwise you make clean all the village or big dificulties to all people, so should be 

clean now, by the ceremony, yes.  

MK 

• So and you can feel some difference, like for the ceremony, for something like this, or doing outside like a commercial performance?  

INS 

• If the performance for the ceremony, we are doing that the most careful and seriously... we are doing something to the anchestors.. That is 

more serious to do that one. For the kind of special performance for people to entertain... We need something, good feeling! But also to 

entertain people, by jokes, stories, plots. So how can we divide, it is big responsibility... I mean, good if they do it for the ceremony, 

performance for ceremony, we don't care of that, if we have no audience, no problem, you must care about it in performance where 

audience. So for the entertainment, we need something exciting, you know, if not, so, kind of the feeling of the sad... because now, like 

now in our center, the situation is different! A lot of people buy tickets, but there is more than one activity in one moment! So there is a 

problem to make auditorium full! You know that's the situation in the center. Sometimes there is no audience and next is too many... too 

many choices, sometimes are people sitting in the warung, to buy something... (smích) So this is the kind of the situation...  

 

 

 23



MK 

• Okey... Great... So maybe last question... what about the lenght of the wayang performance, about the duration... sometimes too long...? I 

heard before people got asleep... (smích)  

INS 

• Yes, sure, it can be happened. (smích) In Bali too, our performance is not selecting people. Could be children, young, you know people, 

or the oldest people... Usually older people are interested in... to listen how good the performance is, how good is the dialog... Children, 

they like fight scenes, so before that one they talk and... sometimes, sure, just ask like: I wanna sleep now, could you please wake me up 

when they got the fight? So you know, they have wake up at that time, so... (pauza) But it is okey! Because this is the kind of the 

performance there is someone put stand, so they do not want to listen completely, they go to buy kopi or drinks... and then back and sit 

again...  

• So here is kind of free atmosphere... for the wayang performance, mostly in Bali. Because really not like in West, you just sit two hours, 

two hours sit and two hours watch. Feel free... the same like in Java, it's nine hours. Maybe most asleep. But the dalang, the crew 

continue! You know, do not care about people who are sleeping... same in Java and in Bali. Because some of the performance, the 

audience sometime, the most of the people listen just to the beginning part, how good they talk and then they left... You know, that 

depends on the... I am happy for this time... thirty years ago. It was 1977. I started, you now, the female dalang in Bali, I started it because 

of the idea by influence of one student, black girl in America, become dalang... And now, after thirty years, and they are having big 

governmental performation tonight...  
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MK 

• So this is the first year of performance like that?  

INS 

• Yes. So I saw the reason... I teached five women to do that one... Now look like they can win, so that mean I am so happy... I achieve the 

moment every regency now wanna have own female dalang... I except Jembrana and Buleleng do not have.... But I am happy, that my 

dream came true, and they have support...  

MK 

• And maybe the last thing, one more: what's the, what you can feel like the biggest difference between the Javanese and the Balinese 

wayang. And what is like the biggest difference, what don't you like there and there, what you like there and there...  

INS 

• The main similarity is the story. The name of the puppet... And the way how to perform. Now the difference is... the form of the puppet is 

different and the way how long you perform, like nine hours, the lenght of ther performance... The other day, because I don't speak much 

Javanese, their puppet, all is spoken in our local language, is different than we have here. We use the Javanese language for the main 

character, we use Balinise the language from the translator. But the rest is, you know the normal language.  

• What I don't like, usually in Java, the dalang or the wayang sometimes talk about the... the puppeter introduces himself, I mean the dalang 

himself to the audience - my name if I perform. My name is I Nyoman Sumandhi. My village, and my address in Tabanan. If you want 

me to perform wayang, please come to me and pay and I will do it. They use the puppet like that! You understand what I mean... the 
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puppet is puppet! I REALLY DO NOT LIKE THAT! I don't like it. And the belong to the dalang, mean whole kind of announcement... 

Once I don't recieve, please forgive me, I am just starting to be dalang, maybe...  

• The last thing that I see, the stage, because they have different, very long screen, the puppets... what is fine, because different place, 

different taste, okey... (pauza) In general, I like both, you know. Sometimes I understand, I like to listen to wayang Java on the radio. 

Because... (pauza) the reason is when I was in America, I performed the Javanese Wayang. And played the music. So I get the feeling 

also... (pauza) Someday, the dalang use kawi language, sound like, you know, full, but not all of them... So, that's it...  
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Rozhovor s I Nyomanem Sumandhim 26. července 2007 

MK 

• So today I would like to talk about your vision for the future. What you can see, difference during the time...  

INS 

• Ok. So if we talk about the wayang, let's first talk about the past, ok. When I was a kid, as far as I remember, what my grandfather was 

doing, and my father, that, when I was kid, I don't know, the dalang, outside of my feelings, you know, i have to my father and the 

granfather, and that kind of the my grandfather. He was almost kind of retired... to be the dalang. Because he wanted my father became... 

I mean, the person who is with the wayang. So sort my grandfather left my father to do that one, he seem want to retire, but still, the 

people ask my father performed of sure not for the entertainment, but for the ceremony... (pauza) Because people in my village, they still 

believe in the OLDEST! They ask the oldest dalang, for the holy water or for the part of the ceremony...  

• So that time I was already their musician, I played music for my grandfather too. I often was his assistant. So during that time, of course, 

he perform not during the night, just during the day. You know, this is their like ... their performance, they don't use any lamp, they do not 

use screen, that is just for the ceremony event. Mostly for the cremation, so we do not need the audience actually, because the idea is, that 

the dalang performs for the sponsor's ancestor, yes? And he worship to do that one. So the audience, no matter if we do have audience, 

because all everybody in the family are busy, so no one sits to watch the wayang.  

• Everybody is doing this, doing that, and the dalang, with his crew, of course, doing very seriously his show. His performance. So that is 

what my grandfather was doing, and, well... because he was started, where he was started to be the dalang, it is a very long time of the 

processs, you know, before he became dalang. He was the artist, belong to palace, belongs to Tabanan palace... So he prayed. He was in 

the palace house, the special housing for the artists, they put them together in first, this was for food, and maybe some money, and during 
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that, you know, the year, the year 1900 like that, so our people in Bali in general, they made the road, the road from Tabanan, so only my 

grandfather and and artist could stay in palace, free, don't have to go to do the making the road or whatever.  

• But any in the palace during the practice or rehearsal, talked about the, you know, performance, so that's why he is... a kind of get a good 

chance, to study in palace and also the king, sent him to Sukawati and to Mas to study the wayang... practice. And that he was, staying in 

the palace, maybe there is a chance that my granfather went out of the palace. Not necessary always... Out of the palace he wanted to do 

the wayang performance or he made his own puppet... I know that the puppet he made, started in 1919 to 1922. He made set of four 

puppets, he made the alone! So it is a long time... and for the full set of puppets you need around 125 puppets in... you know.  

• So, when he became the dalang, of course, he was artist of palace, people trusted him, he is a good artist, good dancer, good musician and 

a good dalang. So a lot of people were interested to ask my grandfather to do the wayang and the musician of my grandfather, mostly 

around our family too... it was not come from the distant location. Still our, you know, relations, his brother was also a musician. My 

grandfather, he studied also the music, not just locally in Tabanan, he studied in Sukawati the music to accompany wayang. So he teach, 

he tought the group in Tabanan then... So up to now, the music pieces in my village, the music are really localy in Tabanan, and some 

come from outside. And some from Kuta, from Sukawati... and they are used by our musicians.  

• So I never watched my grandfather perform during the night so, because when I started to know him, I was interested in wayang, but he 

was performing during the daylight. (pauza) So I don't know how funny was he, because he doesn't make jokes during the, you know, 

daylight performance. He just serious to do, you know, formal performance. But his action, I mean to move the puppet, and everything 

looked like, I mean, good in the in the all of that one. The other day, he was speaking, I had like, the person, what's it called, starter, 

starter like a-a-a-a-a... you know, not smooth like that... He said he was speaking like, what is that language "ssssttststs", you know... 

Than I was, be his, when he talked.  

• When I asked... because during that time, he was talking not like that. When he perform-... he performed, than his words are like the, not 

smooth, like, ... no, and he came like that, you know. Tired... So that's why I did not notice what he was like. And... the wayang 
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performance during the daytime, is not like my performance. It last depends on the high priest! Because he has to work: he performs his 

wayang, the high priest is that he is doing his performance, whenever he finish all of his process, he stopped... will stop the dalang.  

• Ok, dalang! I am done! So dalang, whatever the story, that can be, just stop. You know, happens for this kind of performance. So we just 

follow during day for the high priest... The high priest... So that is you know about my grandfather briefly when I watched his 

performance. But I learned the music also from him!  

INS 

• He taught gender wayang to me also. Some pieces his musician. The only... he mostly, you know... (pauza) left his musician to teach me. 

He did not want to teach me seriously. This started to be a work for a real musician. So, he mostly... was just giving me advice... (pauza)  

And my grandfather, he was a puppet maker too. He always asked me to help him. Because to make a puppet, it takes time, you know. 

When he finished to make, you know, to carve the puppet, out of the leather, he put under the mattress, to make them flat. Otherwise it 

would not to be flat... It take time to do that one. After that and then you have to put the painting.  

• So during with the process painting, he always asked me to help him with the colour... and then he put the glue, usually mixed with a 

water and then I made it to look like a water. So, that is for the traditional Bali colour! He used to make that one. And than for the hair, 

shirt... the yellow one, and the blue we call anjur, the black one, we use to do black one the coal... That one, we use for the black colour 

on the puppet, you know. Basic colour is the black. And after that ... (pauza) is, you know, so we call it traditional colour, it is the best. 

But the process, to make it, is very long. So the last one we call the Gold leaf and that comes from the China and we call it Prada... So I, I 

have an experience with him as to help him...  

MK 

• And now, how you are doing colouring?  
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INS 

• No no! You just go to the shop, you get the tube of acrylic colour... (smích) So the colour, the quality of colour is not the good one... It is 

not so important, but the process, I mean the process is important. Because just do that one in the water, and then... Bad is when puppet is 

too shiny... Shiny is not good at all...  

MK 

• That's also people are asking, why are the puppets are looking like that, when somebody, like nobody can see them.  

INS 

• Oh. Good question! (smích) Well, in Bali, our character of our people, to watch this one, is different than in Java. Because our people do 

want to see the action of the dalang. If you sit behind the dalang, so you can see how nice the colour of the puppet, you can see the 

dalang's action, motion. Moving, you know, move the puppet. If you picked this one, of course, they will understand, of course before this 

one comes to the scene, will know, you will bring this one to scene. If we watch them otherside, from the shadow side, we don't know, 

who is coming. So more exciting is to watch for our people, is a while from the back stage, how good this wayang is. His puppet in the 

action... (pauza) not so interesting to see the process, better to watch the result... (pauza) You know, the excitement of the empty screen, 

who is coming? Will it come from here, or... And suddenly is weapon coming! (smích) So this is more exciting, you know, for our people 

to watch that one.  

• A bit is this function for the dalang... (pauza) to me, because when I am speaking... (pauza) because if all the colour is the black, will be 

hard to find, where is the required character! So if we had that one, you could see all. O, that is Arjuna, O, that is Demon, you know, all, 

that is demon like his colour. And also make it alive, in his hand by the movement... He can get the feeling! He can get the feeling... And 
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than can see the colour, must be kind of, you know, angry, how to give out the the the expression, by the voice, more or less it is really 

like for the dalang. And that's my opinion. So that's why our people don't watch the colours. And we don't also like to see the silhouette! 

So that's why the basic colour we use is black. If the black is the beginning, we can see the, you know the colour. Or is that this one. I 

think the black and bright only.  

• So, well... my father in the past, when I was his musician, he performed a lot, since my granfather left him to do the wayang, my father 

got also the style of my grandfather. He used my grandfather's style. With that kind of making, the movement of the puppet, make the 

dialogue and everything, so he performed a lot and my father then was very famous in the Tabanan regency, because of the puppeter, but 

not many people noticed him. He was only, because of our village call Tunjuk, called like this is dalang Tunjuk! It was normally like 

that... but his name is I Nyoman Rajeg! But no one that time will say "it was performance of I Nyoman Rajeg"... No. Just dalang Tunjuk... 

• So he was not very famous, during when I was, you know... his musician. Sometimes we went up to hills tu perform there... mostly, when 

we performed that distant from home, 4 or 5 kilometers, we walked, you know. Through the rice field, during the night. We brought the... 

you know, not flash light, you know, (smích) just old oil lamp... (smích) to see on the path...  

• The performance was mostly in our village, and the people who asked my father to perform also, also mostly doing the night 

performance, not the day performance, like they asked my grandfather. He was very famous, because his... action of making the puppet 

alive and go fighting or you know whatever and telling the story, the storyteller, the reason why: he can improvise during the 

performance! Because he learned, before he became a dalang, he learned how to become... to practice a storyteller, during his 

performance in Ramayana and also he learned the manuscript to... you know, have a huge source of everything... you know. The source 

of knowledge from the long time ago, from lontar...  

• He can, you know, he had a really good dictionary, (pauza) can memorize very well everything about, you know, concerning with the 

wayang. So this was easy to improvise duing the show, because always when the dalang performs, always, there is nothing fixed like in 

performance in west... (pauza) We have the manuscript and than must do this one, this after this and next this, no! He just knows the 

outline what will he do tonight, the story like this, starting from the sign of right side and then from the left side, what they will talk this 
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time about something. So in the deep tale of that one, the dialogue and everything, just come up, you know! Because he knows 

everything... Create or compose their like i mean the sentences in kawi language and then make conversation, and then make a joke, or 

kind of something funny... I think he was good, the best...  

• I was their musician, I tried to learn by practice like that, you know. When he performed, I got my thoughts like: how acts, how he, you 

know, gives a signal to the musician, how he stops the music, how to move the puppet … The sort of like I don't really want to learn, but 

this happened, you know, because working too many times, you know, I was... no problem, you know to do the wayang. But I, when I 

was a kid, I liked to play the wayang by the leaf, you know, by wayang rumput, you know...  

• That was the only that I could... Because in wayang we could not... nobody has the right, no one, no one can touch it, no one can open the 

box, the storage, so we make our own... to play. So I like when we play, sitting there, when I was very young. But not really serious to 

wanna be the dalang... Because of the school, maybe because of that art school, they asked me to be a teacher of the dalang, so that time... 

it was in 1964, and I asked them if they did not want to teach me, but he left me few of his own old puppet, that one he doesn't like, ok, 

and told me to play with that. Just pretend, you know, it is the king, or female, or... giant or like that... I wanted to know the feeling how 

to move the puppet. So because he was a very famous one, and he had the power. The power of the artist dalang...  (pauza) 

• People, I mean... they had the respect to him. Respect to my grandfather. Not the same to my father... Many people asked, you know, kind 

of advise or... (pauza) asking something, advice of the ceremony in the village... (pauza) Sometimes they asked the advice for their 

sickness... can I use this one, how, ... (pauza)  So my father also read the manusript, you know... (pauza) If you have diarrhea, you need 

this... you know... (pauza) something various ... and then something just to stop gtom Balinise jamu, maybe, you know, your diarhea. So 

sometimes the people asked for this. Yes, yes... (pauza) Maybe sometimes like that, people respected him, and my father had also a very 

good relations, to our people, acquaintances around... (pauza) 

 

 6



MK 

• And there was some system of payment working or... ?  

INS 

• No, no, no! It was just the social right... (pauza) only. I mean, if people had omething like that, usually asked my father... Just for things 

like that, he had an advantage... No one asked my father to do kind of, you know, work, the normal one. He was special, he thought 

something, he learned, he was good and he was an artist, so he just... he had this kind of benefits, you know... So up to now, it's to me, 

like I never will be doing the normal work in village... No one will ask me to do something like that, I mean like the people in the village. 

They give me a different everything, benefits, you know, a different place... all this... our people, you know, our people show the respect 

to me. Everyday.  

• I was a two days ago, I visited the family, you know, had a ceremony. I just came and I was to sit behind, you know, and than they come, 

the dalang. And they were like - okey, he come to visit, delight, you know, so that means like, to see me to perform, not like anyone, but 

like normal person, but I speak of them... (pauza)  

• So my father, because of my father, really, people being like taht... So my father he performed a lot because he was not just dalang, he 

also taught dance... My father, you know, so around 1930s, he was the dancer for the arja dance drama... (pauza) the female characters... 

later he taught Baris, Jauk, Arja... In Mendoyo in Jembrana... this maybe around 36 and later... (pauza) Because during that time, mostly, 

the idea of Arja performed was just boys... So my father knew how to teach arjo, so I saw him working, how he teached the group of 

Arjo... (pauza) And this had real special method in Bali, Balinese way.  

• We sit, you know, the crew, all together, not to move, no dancing, BUT one of them is singing! Anyone can sing, he can sing, the other 

one can sing, but sitting! They cared of, you know, the rehearsal. And then after all of them can remember whole song and remembered 
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the translation, and now, now we practice whot is for certain, and now your movement should be like this and your head just go like this 

and everything FINE... it is not direct, you know, slower... not just jump into the scene, no! It's just the step by step, and then finaly it is 

all of the show. So this, as for me, came to our school, I know how to teach arja dance drama!  

• Yeah... it is really projection of old artists like that... When I asked him, if I could be a dalang, from our family, he's kind of, you know... 

maybe he doesn't wanted, you know, but because I asked him, told him it was my dream and like that become the true, please choose me, 

teach me, you know, maybe I will help you, he said yes, you know... (pauza) I teached you! But I need also help. And then he just helped 

me, so that was in the 1977, we had the premiere of the female dalang, because we were family and he helped me... what I thought, or he 

also thought... the same... you know... (pauza) and the premiere was at our home. So really my father was the kind of the person, you 

know, much rather artist than business person.  

• That how I call that one. Why I say that one? Because the artist for formal in Bali, if he does something perform and make a something 

exciting during the performance, he is happy! That is... you know, not because of money, no, but they are happy if his performance has 

success. That it worth! So he was really more like artist and performer... So that's why, we are... not become a rich family... not rich 

family. We are happy how we are, no stress, normal, you know, like that. I think it is not just in my family... I mean that time, not so 

many artists did something commercial... And i even do not call same of them today only artist, you know? They are just trying to be 

dalang outwards for better bussines, no at heart… Times changed…   

• But it is not hold now, no valid... Now it is different. I compare, you know... I am thinking about it a lot... I think Bali become the best, 

because of the economic situation and also because we are... we like to be educated, we like to go to school. If our student wanted to 

perform... when I was young, I never got payed. I performed for free! But now, our students at the high school of perfoming art, like that, 

when they perform, they got payed. So that's why it is starting! He GET PAY! So you get payed for what? For your studying? You are 

not ready! And when you go with it, getting some money from someone who has better rate, higher. So that's...Well, good for this time, 

because of the economic situation, BUT during my era, my time, no way to get money like that... And no one also offered money.  
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• Sometimes somebody offered you like ok, you got the basket of fruit, or something like that. That is the BIG difference... between now 

and then, kind of they pay just... if the wayang, the dalang, they didn't pay, but really we had the coconut oil for the lamp. So when we 

finish performance, still the rest of that one was there... and ours. So my father just bring it at home, so my mother sold it to other people, 

so that was the earning we got. That's how we got payed from the people. But now, should be count everything... How many crew 

members is? one night should be... tadada... and they compare... if someone, the worker has to build the house, how much one day, maybe 

get 50.000 in one day. So the wayang performance of course, when you perform, at least got 50.000...  

• And you know... dalang should be payd double more than the basic salary what they payed... So... (pauza) like, I even still, if we are in 

Bali, do not want money! Too hard for me to negotiate, bargain... (pauza) When I am in the foreign country, of course, the situation is 

different! I know how to, you know, to bargain! In the Latin America, for example... if I do the work so that I perform, how much it 

would be, how much I should want... But in Bali, if the person even from foreign country is asking me like that, I have to say, how would 

I say, but if I have to tell how much, I started with him or her, how much: I don't care! But if give that one for maybe one hour, 10 dollars 

or 15 dollars, I don't know what to tell.  

• But if they ask me... (smích) I am afraid, because that is my income, part, for my family. But for them their money! So I don't want to, 

you know, mention and never, never, I don't say to any, especially when they are not the foreigners. I just have my time. So that is more 

like my father, when he wanted me to perform. And he may not say no. So kind of, when he has to be: ok, now I have a ceremony of my 

grandson... we just need a holy water, we have no money to hire, to pay a group, perform at the house, but we need the holy water. Can 

you? And I am always like oh yes, ok! So he never says no, I never will say no! I must to perform not like that, because they don't have 

any money to make this, so what they could to do? Just... (pauza) Ok, my father can just bring the offering because of rain, and then we 

would be like, you know, my father to make that one!  

• It was kind of his job... he stayed mostly at home, always coming some guests, you know, so I was also a bit surprised because of my 

father... (pauza) Because he was so strong! Straight sitting all the time... There was all the time somebody coming, somebody left... like 

that. And also, whenever... (pauza) this is his costume, you know, whenever he had a guest, and asked my mother, you know, to make a 
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coffee, because he asked the guest whether he wants to have a coffee or tea... (pauza) Even If he doesn't want, get a coffee (smích) He 

was advising people, it was the job of my father. (smích)  

• So... (pauza) my father was also working! How I already told you! He worked and I was helping too... we earned money, because we had 

kind of bengkel, to fix bicycles. No motorbikes that time! How to replace bad tire, to fix the body, to make a body of the bicycle, so if 

you need to fix the bicycle... I know how to do that all because of my father... So we earnded, you know, for the living like that, you 

know, not from the performance. So that was our job. If we don't do this one, people are coming and all the time asking something... 

(pauza) So that is why, you know... (pauza) 

• But now, now the situation is different. The situation, the orientation of the performer... (pauza) because we have a big group, the big 

crew, we spend for the transportation, we spend for food, so they gave them the calculation, if you calculated how much would that how 

much we spend and so when the people are asking to do that one agreement, you should pay more like this. So that's the difference. 

Because now, the dalang should mention that one. Otherwise the crew will, you know, ATTACK HIM, you know... they don't give you 

an agreement without the money, because what I do got, so that is the situation now. You have got everybody in the union, you know. If 

the dalang do get payed, but the crew doesn't get payed, so that is the situation.  

• So, because of the situation, in our country, it will be still, money what they get payed not enough for the living... But if there something 

happened, I mean like an accident in the family, the performer, in term of the quality, the quality, not the quantity, but the quality of the 

perfomance, now kind of that was the high, you know, good the quality of the performance, because he learned a lot, his experience a lot, 

and everything was, you know, lot of knowledges... But now, kind of less, so I mean lower in the quality than before... It is not good for 

our families... But okey, still good, but you know, to me... too fast the process to be the dalang, not a long time ago, that is why they are 

so low quality now! Long process, a lot of experience, they needed to got, but now, shortened process, so not too many knowledges... not 

so many expirience...  

• So of course, the less, of course getting the less and less if is is too fast to create new artist, not reach the quality... let's say... the example: 

talk about the dancer! Because of his experience, so he can make smile, a lot of kind, work with himself, but now, they suddenely just 
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became a dancers and ok, will be playing... you know, like that... so the quality of this is something, what I do not like, do not agree with 

that. Like in Java, the singing or the way how to do the dialogue, they learn from the kawi language just the simple one... (pauza) So Java 

like that... (pauza) And because of the technology of the last ten years, that can take you to the signal, the sound system, photos, colours... 

But one thing of modern technology I use too... when we go to some distance location, we do not bring and carry our instrument and box 

like before, but we use transportation...  

• Offerings, sometimes the sponsor does the offerings, sometimes the dalang. So you know, there are maybe offerings, maybe someting for 

the clown, someting for the transportation of company and the crew... and it is business already, just this orientation. So that is... Money 

are the biggest changer... (pauza) 

• I said... (pauza) and also what the time, usually it was ten hours, no any more... two hours and than it's over, because the reason why, 

some of us are also working as the officers. Next morning you have to go to the office. At seven o'clock in the morning. So when you 

perform until the 3,00 o'clock in the morning, than it will be hard to wake up... so (smích) And the good thing is, because we have the 

school, and that was, the people starting in non-formal school, just learned in the families... (pauza) Now we have the school, the young 

generation can do the wayang, so that means the huge opportunity to... create new dalang! But I think from there are coming dalang 

different quality, many dalang, but not the quality as before, they are from everywhere... And of course, because of the technology too, 

we try to adapt ourselves, the dalang to the new technology like the electricity, and maybe they combine between the computer and the 

laser light system, so kind of performance like the experimentation...  

• I mean new ideas always make audience want to watch... but the people who have the need of the ceremony, I don't think they ask that... 

They still asked... the traditional way of performance... Not the new style of that one... They do this one mostly for the entertainment... 

mostly. Because the entertainment here is not the part of the offering, you know... for the worship of the ancestor. For the offering of the 

ancestor, the performer do the traditional one, what our people like... And still you can not effort to pay for this group. If is it too modern, 

you know, they come to the village, hard to get the electricity, you know, and to power the light and then to build a stage and... This is 

maybe hard to do in the village, this kind of the performance.  
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• But okey, it is still good, I mean to watch it once in a while, like in the city, and the performance also now like, make the advertisement a 

lot, like if the next week you'll be here, the performance of the wayang will be... advertise like that... in the past, no way, we did not make 

this advertising, but people knew, the performance you like will be in this village. Because not too many performances was to watch, but 

now... has to do the that one. Otherwise the audience do not know about that event...  

MK 

• So and in the theater, now when it is all from plastic, whole world, maybe somebody will create offerings from the plastic and then you 

will have like to change and everybody in the Bali will buy one of these plastic offerings. All will be playing with these and it will be 

changed... (smích)  

INS 

• (smích) I am sure they will try to follow and adjust to the next future and the situation, all of us, already doing... because I don't know so 

well about what will happen, so that our people will adjust by themselves, but the process of like laser and that, maybe more technology, 

maybe they will more try to do that one in wayang. And... (pauza) a lot of people even in Bali, they say, maybe the performance will 

disappear. No more. I don't think so... (pauza)  I mean. The peformance will still be require one... But the new type, maybe... it depends 

on the situation... (pauza) maybe make offering from plastic, maybe at least not a plastic, but maybe from leaf, maybe from coconut... just 

fine... I am sure that one, because of the economic situation, but it still will be Balinese... We do already some correction with the 

performer colour, sometimes they can do that, to use parts from-, but not for the real ceremony, I don't think it will be possible that kind, 

you know. Just for some performance... Yes, we have to think about the economic situation...  

• We saw last time in Klungkung some kind of wayang from plastic... (pauza) But it has happened, in the Klunkung, they have tried to do 

that one. But it disapear same quick like appear! I mean, it is not so bad idea maybe, because the puppets are almost the same, BUT you 
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know... But our people still wants the puppet from the cow. Even I think the pupet should be from the cow, must be... (pauza) The cow is 

the holy animal! There is no space for holy plastic in Bali (smích)! Okey, do it for fun, the plastic this one, but for the real, you know, for 

dalang, there is still just one option, the cow...  

• They can just make a cremony of Wuku Wayang, every six months... of the wayang god, at that time the ceremony is for all artists, the 

wayang, topeng, ... like that. The ceremony of Wuku Wayang, all of them is doing this one... I mean kind of that day is the birthday of his 

puppet. Well, if he is not doing that one, sometimes the family gets the... something happens in the family. And if something like that 

happens in the family, it is for sure because of your puppet did not get new offering! Do that one! This... sometimes, the pupet makes 

your family good, or the puppet makes your family bad. Must to take care of them nicely! Because the puppet does not belong to you! It 

belongs to anchestor! Than is happens in the family, who has a puppet a long long time, for generations... Because sometimes, when 

somebody in family is gambler, playing cock fight or something, he can lost... wayang, rice fields... the land...  

• So you have to still remain the puppet! After while, if you will got sick, and then you open it, and get puppet back, so you get... because 

of otherwise you will get always sick, or... So that means the heritage like that can make good or can make bad. Like we are in the family. 

I don't pray to do anything belong or to my grandfather. I can not give anybody the traditional puppet.  

• If I brand new puppet, ok, I do! Than I would sell it to somebody or to give ot to somebody, no problem, brand new... but the puppet 

belonged to my grandfather. I do not want to, I mean to give it to somebody. just wanna keep it carefully at home... (pauza) So...  

MK 

• Let's talk a bit about the holy water...  
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INS 

• Yes, right... The holy water still need to be here for the people... Absolutely! Performers with their technology are far different, you 

know, entertainer or... and this. Different purpose.  

MK 

• Yes... let't think a bit about the history... not just Bali, and republic, but everything connected with...  

INS 

• Yes. Well during that, you know, what happened... (pauza) You know, important is 1965 to know... well, now back to... (pauza) before 

1940, the independence of the Indonesia. But of course, the performance of wayang, still kind of hiding performance, because of the 

colony, Japanese or Dutch... (pauza) you know... (pauza)  the performer who performs the wayang, becase the wayang, the performer, 

when he is good, the people know it and consider it good, good like propaganda! So they prohibited it! But still people they need it, it was 

kind of performance, hiding, secret almost... And then, when the indepencence, of course, we... the wayang artist still did not want to be 

like open, known, to do the performances... (pauza) and up to the founding the school, we have the formal performance and... of course 

the performances mostly at the roadside, the performance for the wayang ceremony at the house, you know, if for the entertainment, part 

of the performance was outside, because there was no trasportation... a lot at the time.  

• Now too many trasportation, so hard to do the performance on the road... The audience would just break the transportation that passes by. 

So when the... (pauza) I mean because of the situation in the country, so no one was interested in doing the perfomance. We have you 

know kind of the group party... You know, the national party, the communist party, like that, they had they own artist, you know, kind of 
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the national artist... they hire them, artists to do something for the policy... and around 1965, of course, there was kind of... if someone 

wanted to make a wayang performance, he needs the permission! From the local government or... he needed a permission.  

• If you didn't have a permission, then will come the officer and stop you... so when you perform, you must hang the paper... (smích) that 

you can do the performance beecause you have permit. So thay made kind of control, about the show. Kind of censoring... (pauza) And 

then after Suharto, I think he had a good idea, he tried to... you know, to concentrate the culture or the Indonesia, to give the spot our 

artist or to make special schools, make special places, organizations, you know, where artist can do their things, to make... (pauza) and 

because that was ordered by the highest person in the Indonesia, it was... (pauza) In Bali it was of course difficult to built the 

organisation, to have the artist to revive the culture and to concentrate... and so they have to this to perform. Suharto had the party, called 

Golkar, the official one, of course they had the money, whatever money from... because we had in Indonesia many performances, many 

times, many cultural backgrounds. You know the people from around were okey, they do just to revive, their culture. In comparation with 

others… In Bali of course they make wayang, association of dalang... and to promote culture... The artists had to revive the dissapearing 

performance, made it alive again.  

• So that was governmental idea, I mean good. (pauza) And then came the idea of the competition... do it better, should be the competition, 

you see, if otherwise who said that one is better, because of there should be something bad, good, between... just like that can arise 

something perfect. And how to process that one... we have to do it normal and to have the group organized, and then to make a 

competition. So it was challenge! Because of the competition, the people are changing everything! Of the performer. Of the crew. Let's 

say... usually the musicians, when they perform, you know, maybe wear some clothes, maybe not, maybe uniform, maybe no-uniform! 

This competition improve and harmonized that all! Competition require nice look of musicians!  

• So everything should be fine! Same colour, hairdress, nice looking, or... everything must be good looking! Otherwise you get low grade... 

(smích) So because of the competition in the Bali, everybody wanna win, be the best one! Everybody compete with everybody! So it is 

developing all of them! (smích) To make better performance, to change the costume, change the... you know, before, not everybody used 
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for gamelan the gold leaf, now, almost all! But now, when they say the good group has it, ok, now, in the next competiton, everybody will 

have that one and better! (smích) Best, that is, the competition makes this one, you know.  

• Competitions are from Pepadi, or like that, mostly from government... They have power in this case... but the people should be delighted 

to do the competition. But that an idea, the competition atmosphere makes a bad situation too! You know it is both good and bad. You 

know, let's say now the competition of Gong Kebyar. Like there are some people, politician, and like that and they suppert some group, 

from their regency, for example... And then, also audience is into groups divided! So these people are sitting here, but they are supposed 

to sit there. So whatever they play, Uáááááá, they make a big noise... (smích) So how can you do it good during that? I say... (pauza) 

competition is sometimes like that, because everybody wants to be winner!  

• If they lost, they would say that mistake is on the side of jury, the jury was bad! (smích) The group was not bad, but the jury was bad, you 

know. (smích) That is, I don't know, for the next year will happen... Because that is the good time, Pesta Seni the 30th next year, now it is 

the 29th. So I don't know what will happen. A bit afraid from the bad situation in the art center, especially of kaki lima, most of the 

people, including me, we don't like the situation, so I am sure the next year not like that.  

MK 

• Why don't you like it like that?  

INS 

• Because there is too many seller! Get INto the performance. If there is some location, reserved, it is fine! Because it is part of, part of 

performance, gambling... kaki lima there... around, but they have to have their own location! Not to come to the, you know, the artist area. 

Or to the audience to bring the to the carry... Oooo, this, situation! It is the special event for the, you know, the Bali Pesta... We have got a 

lot of criticism about it, you know this kind of the bad situation.  
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MK 

• And what about the difference between the dalang from North and South of Bali?  

INS 

• Yeah, well... you know, now, it is almost hard to see, but it was, very clear, especially in the dialect! The dialect of alang of the North 

Bali or the south Bali or west Bali... completely different... I mean very... we uderstand all - if the dalang is from North Bali, or the dalang 

from the West Bali. But now, they are almost like close to each other. I said because of the competition, the competition is limiting a bit 

in it! Again! Dalang use dialect of somebody, who already won the competition, so the nice difference is off... but I don't think you can 

with this attitude be a winner.  

• But wayang, we still can know dalang of the north Bali, especially the old dalang... they keep their own gamelan, the pieces and the 

melody, other in the West and other in South. And the South form the West to East are almost same. Just North, completely different than 

we are. North Bali also has two divisions. What we call the West part and the East Part. It has also some difference in it, if we talk about 

what does dalang.  

MK 

• Let's return a bit back... do you see something like world life is mirroring in he wayang? Dalang has some influence... from different 

worlds situations?  
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INS 

• Well... if we talk about the situation of the world, I mean outside of the Bali, or even in the Bali, like I do not know, something big also in 

the world... the dalang sometimes knows how to adjust to the situation, become the material in the song, he comment on it, but not always 

can mention it... Let's say for example about the Bali bomb... we can just mention briefly, if the performer is from Bali, maybe they have 

the weapon like that. He should to mentioned, averybody will understand it was in Kuta, or like that. But no details... to talk, about the 

bomb, it was too sad, many people died... you know, he has to HIDE! After, the audience will talk and open the issue and they will 

explain that part... what he means by that. The same about what was happened in New York. You know, Twins... The same. They try to 

make some adjustments to people thinking, through the situation and the story.  

MK 

• So he can have an influence on the mind of people?  

INS 

• You know... there are the kinds of the mentioning... let's say, this is just in the general order. I mean... you know, you could not mention 

detailes, just show the way, it is better... to tell people, how to make protect and care about themselves and world... So dalang can say that 

one. They only do not mention, when is something happened, that this was the real location, where it happened, who did it, you don't say 

that one. You just say generally. So you can have an influence, but it depends...  
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MK 

• Yes, so... And let‘s talk about you, you are really experienced, many traveling around, what was and where, surprising for you... how you 

cope with different situations... and so on...  

INS 

• Yes! I like that one! (smích) I am putting all my experience into stories, but really I have a special expirience that comes from the foreign 

countries... (smích) In the beginning, when I came to America, in the 1972, the suprise was, you know, like, like funny! (smích) Even 

woman can drive a car? Wau! You know it really surprised me, because in Bali, no woman drive a car, you know... this was kind of 

surprise. For that experience. Or when I saw first time the heater! Because we don't have heater! After 15 minutes when the fire was up, I 

was so afraid because of the heater. It was just on/off/on/off... It was one whole night conflict! (smích) So that's the my kind of the 

experience, well... okey, when I compare it now, today, yes, I must hand it, I was kind of primitive... Balinese person come to the 

America, like what you call the stairs moving... you know, escalator. (smích)  

• You know, it surprised me to see that kind of the real building like that... But to make it good to put it into wayang... (pauza) We try to 

listen on the radio, when was happened that in America, that with skyscrapers... so than I tried to put it into my wayang… there was so 

many weapons, so that then make clowns talking like: what happened? - I don't know, what was it... and than just mention it, oh, that was 

the skyline, and that people, because everybody knows about the skyline, that it was recently happened in that country, so kind of that one 

you try to adjust also to put into the story... not like a real part, but that kind of, you know, in addition… because it is important to talk 

about...  

• But really this kind of the situation you can... you know, use in the wayang. Now, I don't know how my wayang class student, when I was 

leading the workshoop in France, in the south of the France, maybe because I don't know the language Ceko, the other clown, maybe they 
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mentioned something, I did not understand, maybe something like that... because I told them, whatever you want to say, go ahead. Just do 

not leave the line of the story... So they spoke French, you spoke Ceko, Dutch, so I do not understand what they say, but I understand they 

say something to the story, but... so that is the wayang Bali, it is flexible for the dalang to put his... his own opinion really! but if you ask 

him, he would say: no, that is my puppet... (smích) It is my puppet talking! (smích) But it really comes from the storyteller, but... but this 

is why we call the dalang "hiding behind the screen"! (smích)  

MK 

• So now you are going to Hawai for six months?  

INS 

• Yeah. I will be the music director, we will do the wayang.. pure Balinese one... Human Being, temple story... The puppet are not the real 

puppet, but we use the human being... They call the Bali or the idea Bali, will do that one, for six month, with the good, you know... 

According student I will teach wayang, dance, technique... I will create the music and teach the students to play... And also Balinese 

movements... They have two programs... dance and wayang... So... I will do that one. With my wife...  

MK 

• So they are your future pupils, but you already have a few of very famous...  
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INS 

• Oh, yes! For example, Larry Reed, he is really...! He started as a film maker and because I was teaching him in the 1973 in America, he 

decided to join my class, because the idea of the film and wayang is almost the same. So that's why he started to study with me and I 

qickly found out he is the best in the class... I asked him to do the presentation for the children to the wayang short story, and he got 

interested and later he came to the Bali and he started with my father... during that time, I had my second son, who was 3 months old 

when I left Bali. So, my second son, he thought that Larry Reed is his father, he did not know of me, and this is interesting to tell...  

• Larry Reed made a film called Shadow Master... in 1979, the film was finished in America, now is there very famous... Almost every 

university have that one in their education library... And Discovery Channel always have it in the programme... So the interesting one is, 

when my second son was seven years old, in 1979, I was the crew of the film in America, who made this film. So in this film, we talked 

about the presentation of the child who is studying the wayang. So we made the scenario or the script, I tried to remember myslef, what I 

was doing when I was a kid, so doing the wayang, playing the music and dancing, so many of them I used my second son to practice the 

wayang with my father and then and for now, 2000 and my son, was seven years old, ok and some years, and he has became a dalang, 

then. So that's kind of a long prediction, traditional one!  

MK 

• And who else... Like your another pupils...  

INS 

• Oh, yes! It was Frederick de Boer, in America, but he already passed away... (pauza) He was the specialist to take the people into the 

Balinese wayang. In the theory and in the practice... (pauza) Or Hideharn Omeda, from Japan... (pauza) He came here in 1982, he studied 
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wayang in Japen and then he came next year, in the 1983, came to Bali he wanted to be a dalang. It was a bit surprise, you know. No one 

Balinese does it like that, but for him it was ok. And he did and performed a lot in Japan. So I did learning him to perform, how the 

characters speak in the kawi language... but he decided to speak in Japanese. he had a several sets of puppets, he made some of them with 

help and brought to Japan. Ok, he is very famous in Japan... performing Balinese wayang.  

MK 

• And I would like to hear the thing about the woman, female dalang...  

INS 

• Yes! Let's talk about the women, that was my idea really in Bali, since 1974, I was teaching a woman in America. I asked, why woman 

come participate in wayang? Never happened in Bali! And after than, I came back to the Bali 1975, I kept my dream, you know, I hoped 

it comes true, and than it did, in 1977, it was my niece, studying at my school, she did everything the best, better than the men, and I 

asked her, to join my my wayang class and after some cajoling, she started to learn wayang... Her name is Ni Ketut Trijato... I asked my 

father to train her in the village... and then she was very good, I mean, became famous in Bali, not just in Tabanan! Because she was a 

wonder, kind of... (pauza) 

• My idea was not asking her, as a dalang, priest... NO! Just to give women participation, the possibility... (pauza) women only dancing 

until that time... (pauza) so I wanted her doing this art of wayang, how to manupulate the puppet, how to declater the dialogue... this is 

doing like the voice, to make the voice low, low voice like the deamon or like that. And she was doing very well. I think it was as a gate 

for the other one... Suddenly she performed in the East Bali, and then in the West Bali... and a lots of traveling during that time. So, after 

a while we had five of them, in Bali, in our school! Outside of the school too!  
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• And then we made the competition among them. The best was wife of the dalang of Sukawati... (pauza) His wife became the dalang and 

was very good, manipulating the puppet... I was very happy for this event. I hoppe it will be more and more favourite in Bali... You know, 

there is now no barrier any more, if woman can sing, dance, speak good and play gamelan, and she has an interested... no problem!  

MK 

• And how was feedback from the people after first performance of female dalang?  

INS 

• They were VERY surprised. I mean the same what I said... surprised that women can do that one. Because... My father was like like 

laughed and... but he thought it was ok... Well, in the beginning, of course, because the situation, there were some critics, bad voices... 

But it was from my head, my idea... so they thought it is good... (smích) Like it was ok, you know, to see the woman doing wayang. But 

they liked to watch, because it was unusual. They were surprised and they like to watch the women dalang.  

• Yes of course... (pauza) our people they were happy to have not just always men but also women doing this one. This is kind of process... 

(pauza) also in Bali. In the past, as I mentioned, in my father era, women could maybe play female character, but then, in my era, woman 

can be king! (smích) Dalang can be the woman now, just you know, to give chance for women! Something like emancipation... (smích) 

And I am glad because of that, it came from me... (pauza) In America, you know, I also studied with colour, you know, like black colour 

women! In my class! (smích) She was interested to do wayang, you know, kind of... because of the theater, she was in the theatre class, 

and the wayang is the part of the theatre too, so that's why she was studying. She was doing just very well. She was like: I understand 

because I made that one, why do we think the colour is black and... well, I said, you know: in Bali, the black means strong! Grrr! Black 

means strong, you know. So the hero Bima, his colour is not light. He is dark. Skin of Bima is the dark skin. And also the puppet called 

the Kresna! The king, you know... Kresna means black. The meaning of the word is black, so that means black is strong. I said that one.  
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• And do you know what? She askedwhat about colour of skin of people in Indonesia... And I said mostly dark... And that moment was 

turn, you know! (smích) She was kind of very happy to hear that. And she start to study... even some of puppets are dark... (smích) But 

today, even do not know her name... (pauza) Well, so, now I know that kind of the male or female or the colour white or the black, who 

ever wanna study wayang, is welcomed. Warmly!  

MK 

• And how is exactly the function of female dalang...  

INS 

• She is simply... just performer! Can not be as a priest... Obviously... No, no. Well, wait, YES! I know one who can! She is a daugter of 

high priest! (smích) So she can do the ceremony... So they can also to ask her, you know. In the beginning, not my idea at all... But now, 

it depends on local... on adat... so she is in Sukawati and she can. Yes, yes. Talk about this kind of the holy water and that, if people in the 

village trust her, they can ask her.  

MK 

• How new is that situation in Bali?  
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INS 

• O, sorry, I do not know... do not know when exactly she started... (pauza) And there is no time limit... But I do not know, even nothing, I 

just heard about her... The important thing is, there is female dalang and this is for me only addition, you know... same like audience... 

you know, I do not care, if they have a lot of fan...  

MK 

• But they are having an audience...?  

INS 

• Yeah. But not so strong... For now! (smích)  

MK 

• Okey... thank you...  
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