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Abstrakt (£esky)

Tato práce pojednává o tradi£ním indonéském divadle wayangu a jeho prom¥n¥ v mo-

derní dob¥. Cílem práce je popsání této transformace a zhodnocení aktuálního stavu

tohoto starobylého divadla, které zpracovává hlavn¥ tradi£ní eposy, tudíº velmi staré

náhledy na sv¥t, emoce a ºivot jako takový. Práv¥ wayang nám poskytuje velmi cenný

vhled do minulosti, ale také upozor¬uje na nad£asovost lidských pocit· a tuºeb. Jak

lidé v moderní dob¥, globalizujícím se sv¥t¥ a ve spole£nosti rychle se radikalizují-

cího postavení islámu vnímají starou a do dne²ní doby p°etrvávající tradici wayangu?

V první £ásti se zam¥°uji na popis loutek, jejich charakter·, dalanga, repertoár di-

vadla, pr·b¥h p°edstavení, náboºensko-kulturní kontext, rituály s divadlem spojené,

hudbu doprovázející p°edstavení, i na samotnou scénu divadla. Ve druhé £ásti se za-

m¥°uji na shrnutí výpov¥dí, výsledk· a na analýzu výzkumu vnímání divadla wayang

tamními obyvateli.

Abstract (in English)

This thesis is dedicated to traditional Indonesian wayang theater and its change in

modern times. The goal is to describe this change and appraise the actual state of

this ancient theater, which deals mainly with traditional epics and thus, very old

views of the world, emotions and life itself. Wayang gives us a very valuable insight

to the past, and points out the timelessness of human feelings and desires. How do

people in the modern globalising world and in a society where Islam is becoming

increasingly radical, perceive the tradition of wayang? In the �rst part I focus on



the description of puppets, its characters, dalang, repertoire of the theater, course

of the performance, its cultural-religious context, rituals connected with the theater,

music accompanying the performance and also the scene itself. In the second part

I focus on the summary of answers, results and analysis of the research from local

inhabitants' perception of wayang theater.
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V této práci jsem se zam¥°ila na tradi£ní stínové loutkové divadlo wayang kulit 1

a jeho roli v sou£asné spole£nosti Indonésie, zejména Jávy. Práce pojednává p°ede-

v²ím o prom¥n¥ wayangu v poslední dob¥. Cílem je analýza této prom¥ny a zhodno-

cení aktuálního stavu tohoto starobylého divadla, které zpracovává hlavn¥ tradi£ní

eposy, tudíº velmi staré náhledy na sv¥t, emoce a ºivot jako takový. A práv¥ wayang

nám poskytuje velmi cenný vhled do minulosti, ale také upozor¬uje na nad£aso-

vost lidských pocit· a tuºeb. Jak lidé v moderní dob¥, globalizujícím se sv¥t¥ a ve

spole£nosti rychle se radikalizujícího postavení islámu vnímají starou a do dne²ní

doby p°etrvávající tradici wayangu? Faktem je, ºe wayang kulit je ohroºen a pokud

nemá tato tradice zaniknout, pak pot°ebuje ur£itou ochranu a podporu. V první

£ásti této práce se zam¥°uji na popis podstaty wayangu, jeho prameny, loutky, jejich

charaktery, roli dalanga p°i p°edstavení a ve spole£nosti, repertoár divadla, pr·b¥h

p°edstavení, náboºensko-kulturní kontext, socio-politický kontext, rituály s divadlem

spojené, ale i na samotnou scénu divadla. Ve druhé £ásti se zam¥°uji na popis cíle vý-

zkumu, výb¥r respondent·, velikost vzorku, zp·sob dotazování a p°ípravy dotazníku.

Dále na shrnutí výpov¥dí respondent·, interpretaci a analýzu výzkumu dat a prezen-

taci výsledku výzkumu, který by m¥l nastínit sou£asnou situaci a náhled Javánc· na

jejich vlastní tradici a v neposlední °ade popsat faktory, které ohroºují její samotnou

existenci.

Jako metodiku výzkumu jsem zvolila statistický dotazník s uzav°enými otázkami,

který jsem dávala co nejvíce náhodn¥ zvoleným respondent·m a stejný dotazník s ote-

v°enými otázkami, který jsem dávala p°edem vybraným jedinc·m a po°izovala audio,

£i video záznamy jejich výpov¥dí. N¥kte°í jednotlivci byli dotázáni ohledn¥ téºe pro-

blematiky jinak formulovanými otázkami z d·vodu jejich speci�ckého vztahu k wa-

yangu a celkového vyhodnocení výzkumu. Takoví byli nap°. Ki dalang Pak Parjoyo

- loutká° a u£itel wayangu, Ki dalang Ragil a u£itel wayangu Pak Purwati.

Cílem mého dotazníkového ²et°ení bylo orienta£n¥ zjistit, jaký je názor Javánc·

na wayang kulit a jaká je prognóza jeho ohroºení do budoucna. Zabývala jsem se

otázkou, zdali wayang kulit p°etrvá do dal²ích generací a do jaké míry existence
1kulit (jav.)= k·ºe.
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wayangu kulit ovliv¬uje ºivot lidí. Dále jsem se zabývala tím, jak moc se zm¥nila p·-

vodní esence a koncept wayangu od rituálu aº k zábav¥, od sakrálního k profánnímu.

Dal²ím mým cílem bylo zjistit d·vody, pro£ se mnoho lidí dnes o wayang kulit uº ne-

zajímá. Výzkum jsem celkov¥ pojala jako vyhodnocení daného dotazníkového ²et°ení

a analýzu volných odpov¥dí mých respondent· a následnou komparaci s výpov¥¤mi

dalang· £i u£itel· wayangu, záv¥re£né shrnutí a osobní názor.

Práce vznikla jako výsledek ro£ního studijního pobytu na Jáv¥ se zam¥°ením na

wayang kulit , kde jsem m¥la moºnost u£it se základ·m tohoto divadla a moºnost an-

gaºovat se p°ímo v komunit¥ loutká°·, u£itel· wayangu, student· wayangu a dal²ích

zú£astn¥ných jedinc·.
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Kapitola 1

Charakteristika wayangu

Wayang je tradi£ní stínové divadlo, které je roz²í°ené zejména na Jáv¥ a Bali. Slovo

wayang znamená v javán²tin¥ stín a tento termín se pouºívá souhrnn¥ pro stínové

divadlo na území Indonésie, m·ºe ale také pojmenovávat loutky jako takové.Wayang

není jen divadlo samo o sob¥, ale je spjat s náboºenským rituálem. Ozna£uje se tudíº

jako wali (spojený výhradn¥ s náboºenským rituálem), £i bebali (spojený s ceremonií

a ob°adem, ale není rituálem samotným), nikoliv ale jako balih-balihan (podívaná

pouze pro pobavení diváka). Do wali skupiny pat°í nap°. Wayang lemah1 (balijský

wayang , hraný tém¥° výhradn¥ p°es den), do bebali skupiny nap°. Wayang kulit

(nej£ast¥j²í druh wayangu).2 3

Wayang m¥l hlavn¥ na Jáv¥ didaktickou funkci, u£il diváky tradicím, morálním

zásadám, poukazoval na historická fakta a m¥l lidi nau£it rozli²ovat mezi dobrem

a zlem. Velmi d·leºitá byla ale i jeho funkce exorcistická, která se dnes na Jáv¥ jiº

vytrácí. 4 V sou£asné dob¥ na Západ¥ je roz²í°ena p°edstava, ºe loutkové divadlo je

pouze pro d¥ti, v p°ípad¥ wayangu tomu tak ale není. V¥t²inu publika tvo°í dosp¥lí

a obsah je velmi náro£ný, protoºe se nejedná pouze o loutkové p°edstavení pro poba-

vení, ale je také plné �lozo�e - wayang znázor¬uje jak vnit°ní sv¥t jednotlivce, tak
1Lemah (jav.)= slabý.
2WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 37-38.
3D¥lení p°edstavení dle míry posvátnosti na Bali.
4DUBOVSKÁ, Zorica, PETR�, Tomá² a ZBO�IL, Zden¥k . D¥jiny Indonésie.

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 406.
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sv¥t mimo n¥j. Plátno a lampa blencong symbolizují makrokosmos a p°íb¥h vyprá-

v¥ný dalangem reprezentuje ºivot lidí v mikrokosmu a kaºdý p°íb¥h wayangu popisuje

vztah mezi tímto makrokosmem amikrokosmem, tudíº mezi stvo°itelem a lidmi. Jana

Wolfová ve své diplomové práci �Divadelní um¥ní na Bali� pí²e: �V loutkách je skryta

�lozo�e starého náboºenství, a do stín·, které loutky vrhají na plátno, se vt¥lují du²e

p°edk·.� 5 Na za£átku a na konci p°edstavení vºdy vystupuje loutka kayon, neboli

strom ºivota, coº je nejd·leºit¥j²í sou£ást p°edstavení a symbolizuje celý ºivot, sv¥t,

vesmír.

1.1 Ko°eny wayangu

Názory na p·vod wayangu se li²í. Mezi u£enci se stále spekuluje, kdy a kde vlastn¥

wayang kulit vznikl a nejvíce odborník· se shoduje, ºe wayang kulit pochází z In-

die, ale jsou i tací, kte°í v¥°í, ºe wayang kulit vznikl v Indonésii. Ti, co tvrdí, ºe je

wayang dovezený z Indie, opírají svá tvrzení o fakt, ºe se informace a zprávy o n¥m

objevují aº v dob¥ vrcholného indického vlivu a také, ºe hlavní tematikou jsou tra-

di£ní indické eposy Mahábhárata a Rámájana. Naopak ti, kte°í tvrdí, ºe je wayang

veskrze indonéský, zd·raz¬ují skute£nost, ºe v²echny technické termíny jsou javánské

a nikoliv odvozené ze sanskrtu. Nicmén¥ jisté je, ºe wayang se smísil s animistickým

rituálem (stíny na plátn¥ symbolizují stíny zem°elých p°edk·) a tradice indonéského

vyprav¥£ství zanechala velkou stopu v dal²ím vývoji wayangu.6.

Nejstar²í nápisy, které pojednávají o wayang kulit, jsou z 9. století a na²ly se na

m¥d¥ných desti£kách na St°ední Jáv¥. Zmínky o tomto divadle se také dochovaly

v hindu-javánské dvorní literatu°e z 10. století7 a v díle Arjuna Wiwaha od Mpu Ka-

nwy z 11. století.8 Nicmén¥ wayang byl na Jáv¥ pravd¥podobn¥ jiº mnohem d°íve.

5WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 56.

6DUBOVSKÁ, Zorica, Tomá² PETR� a Zden¥k ZBO�IL. D¥jiny Indonésie.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 406.

7IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-
pore: Times Editions, 1996, s.17.

8YOUSOF, Ghulam-Serwar. ISLAMIC ELEMENTS IN TRADITIONAL INDO-
NESIAN AND MALAY THEATRE. Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies:
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Okolo roku 1145 Prabu Suryawisesa (z království Janggala na Východní Jáv¥) za£al

kreslit tvary wayangu purwa na palmové listy - byly to velmi malé obrázky a postavy

m¥ly antropomorfní charakter. Tyto listy byly ukazovány p°i speciálních dnech na

královském dvo°e za doprovodu gamelanu. U kaºdého obrázku byl vypráv¥n p°í-

b¥h, a po skon£ení d¥je v²echny skicy kolovaly v publiku. Poté co bylo království

p°esunuto do Pajajaranu na Západní Jáv¥, za£alo se místo list· pouºívat papíru ze

stromové k·ry hn¥dé barvy a tyto obrázky byly mnohem srozumiteln¥j²í a v¥t²í.9 Za

éry Majapahitu byl wayang kreslen na dlouhý rolující papír nebo k·ºi a tento druh

wayangu je znám jako wayang beber . Mimo královský dv·r se wayang hrál pouze

jako ruwatan10. V d·sledku importu hlavních p°íb¥h· z Indie prob¥hlo mnoho zm¥n

ve vlastním pojmenování míst, tudíº indická místa byla zm¥n¥na na indonéská -

nap°. poho°í Himálaj bylo zm¥n¥no na horu Semeru, hora Mahendra na horu Mer-

babu atd. Prob¥hla takzvaná asimilizace indického p°íb¥hu do indonéského prost°edí

a hinduistická a javánská kultura se v dob¥ hindujavánského synkretismu prolnuly.11

V Demaku (první muslimské království na Jáv¥) za sultána Syah Alam Akbara m¥l

vzhled wayangu stále je²t¥ lidskou podobu, ale nakonec byl kv·li muslimskému zá-

kazu vyobrazování lidských postav upraven pod dohledem Sunana Kalijagy. Do²lo ke

karikaturizaci wayangu a podoba loutek se razantním zp·sobem prom¥nila - loutky

nabyly surrealistického, tém¥° aº abstraktního vzhledu a staly se z nich symboly

vlastností a charakter·.12 �enské charaktery za£aly v souladu s islámem nosit kem-

ben na zakrytí hrudi (na reliéfech z Rámájany v Prambananu jsou ºeny na hrudi

obnaºené). Mnoho ryze indických znak· bylo kv·li islámu zm¥n¥no nebo vyjmuto

- nap°. panteismus, nebo´ v islámu je jen jeden b·h. Proto byla pozm¥n¥na ge-

neaologie a Alláh byl nad°azen v²em hinduistickým boh·m. Také se zm¥nily rysy

Department of English Language and Literature [online]. 2010, s. 86-89[cit. 2012-08-
29].

9WIRASTODIPURO. Ringgit Wacucal: wayang kulit Shadow Puppet. Surakarta:
ISI Press Solo, 2006, s. 609.

10Speci�cký druh wayangu, který je ur£en k o£istným rituál·m.
11WIRASTODIPURO. Ringgit Wacucal: wayang kulit Shadow Puppet. Surakarta:

ISI Press Solo, 2006, s. 611
12DUBOVSKÁ, Zorica, Tomá² PETR� a Zden¥k ZBO�IL. D¥jiny Indonésie.

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 408.
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neslu£itelné s muslimskou vírou, nap°. v p·vodní indické Mahábhárat¥ je Draupadí

manºelkou v²ech p¥ti bratr· Panduovc·, ale po úpravách sunana Kalijagy se stala

manºelkou pouze Yudhistiry.13Vznikaly také nové p°íb¥hy s islámským charakterem,

nap°. Dewaruci, Jimat Kalimasada. Islám²tí vládci vyuºili wayangu jako prost°edku

k posílení politické moci, a to tak, ºe sv·j p·vod odvozovali od hrdin· loutkového

p°edstavení. �i°itelé islámu wali na Jáv¥ pouºívali wayangu jako prost°edku pro ²í-

°ení svého náboºenství - svolávali lid za pomocí gamelanu a po skon£ení p°edstavení

m¥li vºdy v¥rou£né kázání.14 Zm¥na p°i²la také v tom, ºe se uº nekreslilo na dlouhý

papír nebo k·ºi, ale za£aly se d¥lat loutky koºené a vy°ezávané. Od této chvíle za-

£al wayang beber mizet. Mnoho zm¥n bylo také provedeno Pakubuwonem V., který

vytvo°il nové p°íb¥hy: Arjuna Sosrobau, Lokapala, Prabu Ramawijaya aj. a mnoho

dosavadních tvar· loutek bylo zm¥n¥no.15 Sou£asn¥ se vyvíjelo více nových forem,

z nichº jedna re�ektuje boj indonéského lidu proti koloniálním mocnostem, nap°.

v p°íb¥hu Semar mbabar jatidiri a takovýto wayang je znám pod názvem wayang

pancasila.

Pozd¥ji se vytvo°ily dv¥ skupiny dalang· - ti, kte°í následovali kratonský styl16

a ti, kte°í ne. Okolo roku 1950 venkovský styl wayangu dosáhl bodu stagnace kv·li

nedostatku inovací. V roce 1960 za£al dalang Ki Nartosabdo zavád¥t velké zm¥ny ve

wayangu a ten za£al op¥t vzkvétat - jednalo se o inovace v oblasti techniky, suluk ,

gamelanu, rozloºení hrá£· i sinden, a tímto zapo£al úsp¥²ný revival wayangu a Ki

Nartosabdo se stal slavným. Zp¥va£ky sinden byly p°esunuty z pozice vedle hrá£e

na rebab, zády k divák·m na pozici vedle dalanga, £elem k divák·m kv·li p°idané

dekorativní funkci. Tyto zm¥ny byly jedním z d·vod·, pro£ se diváci stínového di-

vadla p°esunuli na stranu za dalangem a v¥t²ina z nich sleduje p°edstavení z druhé

strany plátna a stíny tím pádem nevidí.
13PURWADI, Dr.M.Hum. Dakwah Sunan Kalijaga: Penyebaran Agama Islam di

Jawa Berbasis Kultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
14SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 95.
15WIRASTODIPURO. Ringgit Wacucal: Waynag kulit Shadow Puppet. Surakarta:

ISI Press Solo, 2006, s. 605.
16kraton - javánský sultánský palác
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Podle historických pramen· první sinden zpívala u wayangu uº za vlády sul-

tána Agunga Hanyakrakusuma v 17. století.17 Dal²ími populárními dalangy v druhé

polovin¥ 20. století byli Anom Suroto (drºel se starých zásad wayangu) a Manteb

Sudarsono.18

1.1.1 Dalang

V realizaci stínového divadla je nejd·leºit¥j²í dalang neboli loutká°, který vede celé

p°edstavení. Samotný název dalang má hned n¥kolik interpretací. N¥kte°í odborníci

tvrdí, ºe vychází ze slova lang , které znamená �putovat� a váºe se ke staré tradici

loutká°·, kte°í putovali po kraji a p°edvád¥li své um¥ní po r·zných m¥stech a vesni-

cích. Jiná teorie uvádí, ºe termín dalang má p·vod ve slov¥ mulang , které javánsky

znamená �u£it n¥koho�. Loutká° zastává funkci spirituálního u£itele.19

Krom¥ toho, ºe dalang vede celé p°edstavení, tak by m¥l být také dramaturgem,

reºisérem, osv¥tlova£em, dirigentem, zvuka°em, p¥vcem, animátorem, recitátorem,

komentátorem, vedoucím scény, inspicientem, podnikatelem, manaºerem, pokladní-

kem a dokonce i kn¥zem. V minulosti to tak bylo, ale dnes uº má kolem sebe dalang

£asto tým lidí, kte°í mu takovéto v¥ci za°izují. Mimo jiné hraje také dalang v pr·b¥hu

p°edstavení na cempolo kaki 20, £ímº doprovází hudebníky a také jim tím dává sig-

nály, kdy mají za£ít hrát. Dalang je v²estrann¥ nadaný, £asto umí hrát i na v²echny

nástroje gamelanu. Má také asistenty21, kte°í mu podávají loutky, dolévají kokosový

olej do lampy a dávají pozor, aby v²e ²lo tak, jak má. Dalang musí nejen vést dlouhá

p°edstavení, znát dob°e v²echny charaktery loutek, pamatovat si dlouhý d¥j, dia-

logy a um¥t m¥nit hlasy, ale m¥l by mít i smysl pro humor, schopnost improvizace
17WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow

puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.
18WIRASTODIPURO. Ringgit Wacucal: Waynag kulit Shadow Puppet. Surakarta:

ISI Press Solo, 2006, s. 611.
19WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 53.
20hudební nástroj, který má dalang na pravé noze a naráºí cempolem do d°ev¥né

bedny kotaku a tím vzniká charakteristický zvuk, jenº doprovází celé p°edstavení
21MALÍK, Jan. Kapitoly z d¥jin loutká°ských kultur: III. Indonésie. Praha: Státní

pedagogické nakladatelství, 1983.
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a znát sou£asné d¥ní. Jeden divadelní kus se nazývá lakon a i p°es svoji pevn¥ da-

nou strukturu má dalang dostate£nou volnost k osobitému ztvárn¥ní scén, obzvlá²t¥

v humorných scénách.22 Po zdlouhavých váºných pasáºích by m¥l loutká° um¥t di-

váky rozptýlit a rozesmát pomocí loutek purnokawan· - klaun· v £ástech zvaných

gara-gara. Nutno poznamenat, ºe dnes mladí lidé na Jáv¥ chodí na wayang hlavn¥

kv·li t¥mto £ástem, a ºe wayang kulit je uº p°eváºn¥ pro zábavu. Ob£as gara-gara

scény trvají déle neº p°íb¥h samotný, kdy pak nezbývá £as na hlavní p°íb¥h a da-

lang musí celou zápletku usp¥chat. Ale stále jsou tací lidé, kte°í dbají, aby tradi£ní

forma wayangu z·stala zachována s p·vodní hodnotou a wayang se nestal jen pouhou

fra²kou a lacinou formou zábavy.

Povolání dalanga by se m¥lo p°edávat d¥di£n¥ z otce na syna a uº od t°í let je

dít¥ vedeno k loutká°skému um¥ní. Chlapec se u£í rozpoznávat v²echny loutky, jejich

charaktery, osvojuje si jazyk kawi , hru na hudební nástroje, zp¥v a také výrobu lou-

tek. Nejprve se u£í pozorováním a od svých ²esti let za£íná s loutkami manipulovat.

Do svých dvanácti let poznává celou ceremonii, protoºe ve²kerý pr·b¥h p°edstavení

je °ízen p°ísnými pravidly a od dvanácti let uº mají n¥kte°í chlapci svá první krat²í

p°edstavení. Sice dnes existuje vysoká ²kola pro ty, kte°í by se cht¥li stát dalangy ,

v tradi£ní spole£nosti jsou ale stejn¥ nejuznávan¥j²í pouze ti �opravdoví� dalangové,

kte°í toto povolání p°ijali d¥di£n¥. Pokud se syn loutká°e rozhodne jít v ºivot¥ ji-

nou cestou, je to povaºované za zneuct¥ní tradice, cti i rodiny jako takové. Toto

povolání zastávají zpravidla muºi a je to dané genderovou tradicí v Indonésii, kde

je to p°edev²ím muº, který by m¥l vzd¥lávat. Dnes se uº i ºeny u£í tomuto um¥ní,

je to ale stále záleºitost spí²e ojedin¥lá. Loutká° má v¥t²inou vysoké p°íjmy a platí

mu zpravidla obec £i bohatá rodina, která si ho objedná. Jeho funkce je edukativní

i �lozo�cká, má ve spole£nosti prestiºní postavení. Jan Malík ve své knize Kapi-

toly z d¥jin loutká°ských kultur pí²e: �dalang je p°edev²ím hluboce zasv¥cený znalec

národních tradic, bohy vyvolený hlasatel, vyklada£ a stráºce v¥kovité moudrosti,

22DUBOVSKÁ, Zorica, Tomá² PETR� a Zden¥k ZBO�IL. D¥jiny Indonésie.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 410.
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zkrátka osobnost p°ímo posvátná, a proto v²eobecn¥ uctívaná.�23 N¥kte°í velmi dob°í

loutká°i, kte°í dokázali hrát mnohahodinová p°edstavení a udrºet pozornost divák·

aº do konce a je²t¥ se jim poda°ilo je rozesmát, se stali legendami. Slavnými dalangy

se stali nap°. Ki Wija24, dvorní dalang sultána Agunga, Ki Anom Suroto, Ki Manteb

Sudarsono, Ki Slamet Gundono, Ki Anom Suroto, Ki Manteb Soedharsono, Suwijo

Tejo, Ki Nartosabdo , Asep Sunandar Sunarya, Tjetjep Supriyadi R. H., Ki Purbo

Asmoro a dal²í.

Dalang musí dodrºovat °adu pravidel a zvyklostí, které jsou v²echny uvedeny

v knize �Pravidla loutká°ství�. Jsou zde sepsány mantry nabádající, jak má loutká°

chránit sebe i své loutky, jak se má chovat (nejenom k ostatním lidem, ale i k loutkám)

a jak má provést v²echny ob°ady, které je t°eba vykonat. Tato pravidla se týkají

nap°. omezení ve stravování, p°íkaz· na°izujících, na kterou sv¥tovou stranu má

být obrácen p°i jídle a p°i p°edstavení a jakou nohou má vykro£it z domu v den

p°edstavení atd.25 P°i inscenaci má na sob¥ dalang speciální od¥v stávající z ko²ile

a sarongu, pokrývku hlavy destar a za pasem posvátný n·º keris .

Co se tý£e hudebního doprovodu divadla, na Jáv¥ je wayang doprovázen game-

lanem a na Bali gender wayangem. Gamelan je orchestr sloºený p°edev²ím z bicích

nástroj· a to konkrétn¥ metalofon·, gong·, bubn· a xylofonu.26 Na Jáv¥ se po£et

hudebník· li²í podle typu události, p°i které se p°edstavení hraje, nebo místa, kde se

po°ádá. gamelan reprezenta£ního typu £ítá aº 15-30 hrá£·, gamelan men²ího typu

4-6 hudebník·.
23MALÍK, Jan. Kapitoly z d¥jin loutká°ských kultur: III. Indonésie. Akademie

múzických um¥ní v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 36.
24COHEN, Matthew Isaac. Contemporary wayang in global contexts. Asian Thea-

tre Journal [online]. 2007, s. 356 [cit. 2012-08-30].
25DIBIA, Wayan a Rucina BALLINGER. Balinese Dance, Drama and Music: A Gu-

ide to the Performing Arts of Bali. Singapur: Periplus Editions, 2004, s. 45.
26DIBIA, Wayan a Rucina BALLINGER. Balinese Dance, Drama and Music: A Gu-

ide to the Performing Arts of Bali. Singapur: Periplus Editions, 2004, s. 50.
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1.2 Význam wayangu

Wayang symbolicky reprezentuje interakci a boj pozitivních a negativních sil ve

vesmíru.27 Zlo je £asto p°edstavováno Batharou Kalou, bohem ni£ivé síly a destrukce.

Plátno symbolizuje ohromný vesmír, vrch plátna p°edstavuje nebe a spodek zemi.

Lampa blencong symbolizuje Slunce, které oza°uje sv¥t a banánový kmen, do kterého

se loutky zapichují znázor¬uje Zemi. gamelanový orchestr a jeho hudba reprezentuje

rytmus ºivota, ve kterém musíme udrºovat rovnováhu mezi na²emi tuºbami a vnit°-

ním klidem. Symbolizuje r·zná tempa ºivota v pr·b¥hu na²í cesty v n¥m. P°ed tím,

neº wayangové p°edstavení za£ne, je st°edové plátno prázdné pouze s jedním kayo-

nem ve st°edu a po stranách jsou se°azeny loutky. Zlé postavy jsou nalevo a dobré

napravo. Tato scéna symbolizuje prázdný sv¥t p°ed tím, neº se lidstvo a jeho p°í-

b¥hy objevily. Dalang uº ví, jaký p°íb¥h bude hrát a p°estoºe si m·ºe dovolit malé

zm¥ny, hlavní p°íb¥h a sm¥r d¥je zm¥nit nem·ºe. Je to symbol predestinace - v²echno

uº je p°edur£eno stvo°itelem a dalang pouze jeho prost°ednictvím vykonává to, co

uº bylo dávno rozhodnuto. Stíny mohou symbolizovat odv¥ké moudro, které pojed-

nává o tom, ºe v ºivot¥ ne vºdy vidíme v¥ci jasn¥ a tak, jak skute£n¥ jsou, p°i£emº

mnoho problém· je zahaleno �plátnem�, kv·li kterému je t¥ºké jim porozum¥t, a proto

bychom se m¥li snaºit to pomyslné plátno odkrýt.

Kaºdý wayangový p°íb¥h má v sob¥ morální poselství, které by m¥lo lidem pomoci

porozum¥t sv¥tu a lépe se zorientovat v ºivot¥. Nese v sob¥ moudra o míst¥, kde byly

v²echny v¥ci stvo°eny, o pozemském ºivot¥ a o v¥£ném ºivot¥ v dal²ím sv¥t¥. Také

nese poselství o správném lidském chování ve spole£nosti, nebezpe£í lidských tuºeb

a o ºivotní cest¥ £lov¥ka jako takové od narození aº po smrt. Wayang jako symbol

lidstva v jeho ºivotním cyklu je popsán v písni Pangkur .28 Její obsah v bodech zní:

1. Hledání opravdové v¥domosti a víry v moment¥ kdy umíráme a navrácení se

tam, odkud pocházíme, navrácení se do jednoty Boºí.
27IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.84.
28WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow

puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.
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2. Sta°í javán²tí p°edkové seslali odv¥kou moudrost v podob¥ wayangu.

3. Wayang je symbol po£átku, pr·b¥hu a konce.

4. Popis stavu p°ed tím, neº cokoli existovalo - lidstvo bylo v boºích rukou Alláha.

5. Popis ºivota a otázky, zda musíme ºít? �lov¥k má t°i povinnosti - zasv¥tit sv·j

ºivot Bohu, stát se vládcem a slouºit Bohu laskav¥.

6. Kam sm¥°ujeme v pr·b¥hu ºivota? Musíme se navrátit k Bohu, odkud jsme

p°i²li.

7. Ti, kte°í sledují wayang , nemají být otráveni hlukem nebo ²patným humorem

- mají hlavn¥ poslouchat morální odkaz wayangu.

8. Lidé by nem¥li ztratit svoji víru a moc, jinak budou trp¥t po dobu svého ºivota

i po n¥m.

9. Wayang se má sledovat pozorn¥.

10. Charaktery wayangu jsou p°ed za£átkem vystoupení v²echny v jedné krabici

kotaku - králové spolu s oby£ejnými lidmi, v²ichni jsou jedno, spojeni. V duchu

Boºím se stávají jedním.

11. Po skon£ení wayangu se v²echny charaktery op¥t uloºí do kotaku - symbol smrti.

V²ichni, králové i sluhové bez ohledu na postavení musí zem°ít, v²ichni £ekají

na kone£ný rozsudek.

12. V¥t²ina loutek na levé stran¥ jsou ²patní hrdinové - zlí, chamtiví, drzí, neu-

p°ímní. Ti budou posláni do pekla.

13. V¥t²ina loutek na pravé stran¥ jsou dob°í hrdinové a sled loutek je takový, ºe

muºi jsou p°ed ºenami, jak je to i v pozici p°i modlitb¥.

14. P°i wayangu se mluví rukama (javánské loutky nem·ºou pohybovat pusou, za-

tímco balijské loutky ano) a je to mimo jiné symbol toho, ºe v den velkého

rozsudku nebudeme odpovídat pusou, ale rukama nebo nohama.
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15. Dalang musí chránit kulturu a zachovat wayang p°i ºivot¥. Kultura je sv¥tlo

národa, které se musí ochra¬ovat.29

Nejjednodu²²í interpretace wayangu je podle profesora Purbatjaraky boj dobra se

zlem a také vnit°ní rozpor v kaºdé lidské bytosti. Vºdy proti sob¥ stojí hrdinové,

kte°í vynikají halus vlastnostmi a ti, kte°í se vyzna£ují kasar vlastnostmi. Slovo halus

znamená v javán²tin¥ kultivovaný a jemný a není to pouze zp·sob vystupování, ale je

to i styl ºivota. Je to vnit°ní estetická hodnota, která se d¥dí z generace na generaci.

Navenek se bude halus jedinec prezentovat chováním, které re�ektuje jeho fyzickou,

vnit°ní a spirituální harmonii. Takovéto chování se projevuje v °e£i, ch·zi, oblékání

a celkovém jednání. Takovéto jednání bude vzne²ené, pokorné, zdvo°ilé a vyt°íbené.

Díky velmi dob°e zvládnutému sebeovládání mají halus lidé vºdy pod kontrolou své

emoce a jejich psychické rozpoloºení je v naprosté rovnováze. Antitezí ke slovu halus

je slovo kasar a v javán²tin¥ znamená hrubý. Takovéto charaktery se vyzna£ují agresí,

drzostí, neústupností a vypo£ítavostí. N¥kdy ale toto slovo znamená jen nebýt halus,

coº nemusí být vyloºen¥ negativní. Nap°íklad klauni jsou n¥kdy pokládáni také za

kasar charaktery.30

Význam wayangu je jak náboºenský, rituální, symbolický i mystický. Symbolika

lakonu je následující:

1. Mládí - hrdina je je²t¥ prchlivý, nezodpov¥dný a nevyzrálý.

2. St°ední v¥k - hrdina se snaºí najít svoji vlastní správnou cestu a bojuje se zlými

vlivy a nep°áteli.

3. Stá°í - hrdina vyhrává nad nep°áteli a získává vnit°ní rovnováhu a spirituální

harmonii. .31
29WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow

puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.
30IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.92-94.
31SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 89.

20



Wayang je plný �lozo�e a ta se pon¥kud li²í od konceptu západní �lozo�e. Tradi£ní

javánská �lozo�e se nezam¥°uje na otázky pro£, nebo kdo je £lov¥k, ale hledá význam

vztahu mezi bohy, £lov¥kem a vesmírem. Je zde p°ítomná touha po dokonalosti, která

je chápána hlavn¥ ve vztahu jednoty a porozum¥ní s bohem. V takovéto cest¥ za

dokonalostí hraje velkou roli meditace, introspekce a pozorování. Filozo�e wayangu

je vyjád°ena spí²e v metaforických podobenstvích neº ve slovech.

Wayang je také chápán jako symbol náboºenského synkretismu a tolerance. Na

jednu stranu je vnímán jako stará tradice Jávy a javánská kulturní památka, která se

promítá hlavn¥ v konceptu boºské a kosmické harmonie, vyváºenosti mezi smyslovými

tuºbami a vnit°ním klidem, a v²e v souladu s vy²²ími silami.32 Na druhou stranu

v n¥m vystupují hinduisti£tí bohové, ale geneaologie je odvozována podle islámské

víry. Mísí se v n¥m moudra staré Indie, Jávy i Arábie.

1.3 Druhy wayangu

Existuje mnoho r·zných druh· wayangu. D¥lení závisí na oblasti, ve které se hraje,

na druhu loutek, na ú£elu p°edstavení (zda-li je p°edstavení wali , £i bebali), na re-

pertoáru a na mnoha dal²ích faktorech.

Javánský wayang se d¥lí na ²est druh·, a t¥mi jsou:

1. Wayang kulit - stínové divadlo, p°i£emº loutky jsou vyrobeny z kraví nebo buvolí

k·ºe.

2. Wayang klitik - pouºívají se ploché d°ev¥né loutky, které pocházejí z Východní

Jávy.33

3. Wayang golek 34 - hraje se s trojrozm¥rnými d°ev¥nými loutkami.
32IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.170-171.
33WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 41.
34golek = (z jav.) panenka, loutka
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4. Wayang beber 35 - p°íb¥h je nakreslen na dlouhém papí°e, který je v pr·b¥hu

p°edstavení odrolováván.

5. Wayang topeng36 - maskové tane£ní drama.

6. Wayang wong37 - tane£ní drama.

7. Wayang lontar 38 - jedna z nejstar²ích forem wayangu, kdy jsou hrdinové na-

kreslení na palmové listy.

Wayang kulit se dále d¥lí na £ty°i druhy a to na:

1. Wayang kulit purwa39 - repertoár tvo°í tém¥° výhradn¥ p°íb¥hy Rámájana aMa-

hábhárata.

2. Wayang gedog40 - jde o p°íb¥hy o princi Panjim, jehoº historickým vzorem byl

pravd¥podobn¥ javánský král Kame²wara I. z Kediri. Loutky tohoto typu jsou

zna£n¥ men²í neº u wayangu purwa.18

3. Wayang madya41 - je zaloºen na epické poezii básníka Rangga Warsity z 19.

století.

4. Wayang nových forem - nap°. Wayang pancasila42, wayang dupara, wayang

wahara, wayang kanchil 43, wayang suluh44, wayang wahyu45, wayang Tantri 46

atd. Jako p°íklad wayangu nových forem je nap°. Wayang tantri , který vytvo°il

slavný dalang Wija. Jeho základem je vypráv¥ní p°íb¥h· krásnou dívkou Tantri
35beber = (z jav.) otev°ít, odrolovat
36topeng = (z jav.) maska
37wong = (z jav.) £lov¥k
38lontar = druh palmy
39purwa = (z jav.) starodávný
40gedog = (z jav.) k·¬
41madya = (z jav.) st°ední
42pancasila = souhr princip·, na kterých byl zaloºen indonéský stát.
43kanchil = malé zví°e podobné jelenovi, ve wayangu kachil má toto zví°e dobré

vlastnosti a moudrou povahu
44suluh = (z jav.) pochode¬
45wahyu = (z jav.) zjevení, boºské charisma
46Tantri = jméno dívky
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králi, který má kaºdou noc jinou milenku a tu nechává druhého dne zabít. Tantri

si zachra¬uje ºivot tím, ºe nechává vypráv¥ní vºdy nedokon£ené. Nápadn¥ se to

podobá P°íb¥h·m tisíce a jedné noci. V povídkách vystupují zví°ata známá jiº

z legend staré Indie a pro tento druh divadla byly vytvo°eny i zcela nové loutky

s novými charaktery.

Na samotné Jáv¥ máme mnoho styl· wayangu, které se odvíjejí od místa, kde se

vyvíjely, nap°. styl Mojokerto, Banyumas, Solo, Yogyakarta, Pesisiran a dal²í.47

1.4 P°íleºitosti wayangu

Existuje mnoho r·zných událostí, p°i kterých se hraje wayang kulit a t¥mi jsou hlavn¥

svatba, ob°ízka, o£i²t¥ní vesnice, sklize¬ úrody, narození dít¥te, st°íhání pupe£ní

²¬·ry, £ty°icátý den po smrti, narozeniny, rodinná událost, uzdravení £lena rodiny,

úsp¥ch, radostná událost, státní svátek nebo výro£í n¥jaké instituce £i události. Wa-

yang kulit také vysílají ºiv¥ n¥které televizní stanice a rádia.

P°íb¥hy, které se hrají p°i p°íleºitosti svatby jsou Partakrama, Jaladara rabi 48

(Svatba Jaladary), Kresna Kembang (Kri²nova sláva), Sayudana rabi (Svatba Sa-

yudany), Irawan rabi (Svatba Irawan) atd. P°i p°íleºitosti narození dít¥te a st°íhání

pupe£ní ²¬·ry se uvád¥jí p°íb¥hy spojené s narozením velkých hrdin· Mahábháraty

a Rámájany nap°. Narození Arjuny nebo Narození Lary Ireng49.50 P°i p°íleºitosti

ob°ízky bývají hrány Narayana Mandung (Narayanova matka), Kartawiyoga, Nara-

soma a Gandamana. V p°ípad¥ rodinné události jako uzdravení £lena rodiny z váºné

nemoci, úsp¥chu ve ²kole nebo v práci a jiných událostí spojených s radostí, se hrají

p°íb¥hy o sv¥tle nebo komické humorné historky, nap°. Partadewa, Petruk dadi Ratu

(Petruk králem). P°i p°íleºitosti o£i²t¥ní vesnice (p°ed sazením nové úrody) bývá hrán
47WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow

puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.
48rabi = (z jav.) svatba
49Lara Ireng je v Máhábharat¥ první Arjunova manºelka.
50SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 92.
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Bambang Parikenan, Batari Sri Mantuk (Domov bohyn¥ Sri) a dále Mikukuhan51 -

p°íb¥h vypráv¥jící o p·vodu semen, které jsou dary od boh· a Sri Maha Punggung

(Sri Maha je zp¥t) - historka o slibu dvou bohy¬ ochránit úrodu od nemocí a ka-

tastrof. V²echny tyto p°íb¥hy jsou také o ºivot¥ a prosperit¥ vesnické komunity. P°i

p°íleºitosti gala vystoupení se uvád¥jíMintaraga (Spolu), Dewa Ruci (Bohyn¥ Ruci),

Makuta Rama (Rámova koruna). V p°ípad¥ o£istné ceremonie pro d¥ti, ceremonie

rozbití brusného kamene nebo navrácení rýºového hrnce se hrají hlavn¥ Murwakala

na Jáv¥ a Lakon Sudamala £i Sapuleger na Bali.52 Pokud jde o rituál, výb¥r konkrét-

ního p°íb¥hu v souladu s událostí obvykle vybírá dalang . V p°ípad¥ ºe jde o jinou

p°íleºitost, p°íb¥h vybírá dalang spolu se sponsorem.53

Wayang ruwatan54 je speci�cký druh wayangu, který je ur£en k puri�kaci. Bývá

svolán p°i p°íleºitosti ne²t¥stí, neúsp¥chu £i neharmonických ºivotních událostí £i

situací. Ú£elem ruwatanu je rozptýlení zlých konstelací a energií a u£init Boha spo-

kojeným a znovu posvátným. Je to zp·sob jak se zbavit spirituální nepohody za po-

uºití wayangu a p°íb¥hu Murwakala jako média ke zprost°edkování tohoto uvoln¥ní.

Wayang ruwatan £i jiný ruwatan je zapot°ebí k o£i²t¥ní lidí, kte°í jsou v h°íchu,

mají sukerto55. Tito lidé jsou pak ohroºení, protoºe se m·ºou stát ko°istí Batary

Kaly. Batara Kala je synem Batary Guru, p°i£emº Batara Kala vznikl z nekontro-

lovatelné vá²n¥ v·£i bohyni Um¥ a po narození se reinkarnoval do podoby raksasy

a vºdy kdyº cht¥l jíst, tak mu Batara Guru dal lidí v h°íchu nebo v ne²t¥stí. V²ichni

kdo nemají být sn¥deni Kalou, musí být o£i²t¥ni rituálem. I lidé, kte°í mají sm·lu,

problémy a h°íchy mohou sv·j osud ovlivnit a je²t¥ zvrátit svoji nep°íznivou situaci,

nebo p°edejít ne²t¥stí £i katastrof¥. Wayang ruwatan se po°ádá pro puri�kaci lidí,

prost°edí £i komunity. V¥t²inou probíhá na vesnici a speciální dalangové, kte°í hrají
51mikukuhan = (z jav.) odhodlání
52MOERDOWO F.R.S.A. Wayang : Its signi�cance in Indonesian society. Jakarta:

PN Balai Pustaka, 1982.
53IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.164.
54ruwatan = (z jav.) rituál ur£ený k o£i²t¥ní t¥la a du²e nebo mocná posvátná

zbra¬
55Zatíºení £lov¥ka nep°íznivou situací.
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wayang ruwatan, jsou uº sta°í a není jich mnoho. Wayang ruwatan bývá uspo°á-

dán za následujících situací: nemoc dít¥te, dít¥ které je jediná£ek, dít¥ £i dosp¥lý

v jakémkoli nezdaru £i nep°ízni, dva synové, dv¥ dcery, dvoj£ata chlapec a dívka,

p¥t syn·, p¥t dcer, £ty°i synové a jedna dcera, £ty°i dcery a jeden syn £i d¥ti s dredy

v oblasti Dieng.56 Tento wayang je £asto spojen s rituálem zabití buvola nebo prasete

£i vypu²t¥ní ku°ete.

1.5 P°edstavení, scéna a osv¥tlení

Wayangové p°edstavení je obvykle mnohahodinové a panuje tam uvoln¥ná atmo-

sféra. D°íve trvala wayangová hra na Jáv¥ aº dev¥t hodin, od 9 ve£er do 6 ráno,

ale na základ¥ mého pozorování dnes obvykle p°edstavení trvá osm hodin, a to od

8 ve£er do 4 ráno. Wayang je ur£en masám, a to bez ohledu na jejich status £i v¥k.

Díváci jsou jak lidé vzd¥laní, tak bez vzd¥lání, jak dosp¥lí, tak sta°í i d¥ti. Publi-

kum se obm¥¬uje, p°ichází a odchází a p°echází ze strany dalanga na stínovou stranu

a naopak. Také £asto u p°edstavení mluví, jedí, £i spí. Wayang kulit se v indonéské

spole£nosti tradi£n¥ bere jako spole£enská událost. Prostor hraje také velkou roli -

vzhledem k tomu, ºe je wayang v¥t²inou hrán v otev°eném prostoru pendopa57, niko-

liv v uzav°eném prostoru divadla, jak je tomu v¥t²inou v Evrop¥, atmosféra a celkový

charakter divadla se tím také m¥ní.

Wayang kulit byl nejd°íve pouze lidovým divadlem, aº se v 16. století za£al hrát i

na královském dvo°e, p°i£emº se jeho um¥lecká podoba zdokonalovala a wayang ku-

lit se stal jednou z nejkomplexn¥j²ích divadelních forem. Stal se také mass médiem

a hrál velkou roli v sociálním rozvoji Jávy. Informoval o d·leºitých státních událos-

tech, vládních pokynech, lokálních i celonárodních problémech.58 Dnes jsou takovéto

informace uve°ejn¥ny v novinách, televizi, rádiu a na internetu, ale wayang kulit

tuto funkci p°esto neztratil a stále má d·leºitou roli v p°edávání zpráv lidem, a to
56PEDOMAN, Suatu. ruwatan Murwakala. Yogyakarta: Duta Wacana University

Press, 1992.
57pendopo - £ást tradi£ního javánského domu
58SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 94.
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hlavn¥ na vesnicích. Indonéské problémy, které se v minulosti £asto zmi¬ovaly v gara

- gara £ástech, byly zaprvé charakteru náboºenského a zadruhé kulturn¥-sociálního

jako nutnost pouºívání antikoncepce, negramotnost obyvatel aj.

Na Bali p°edstavení trvá obvykle 3-4 hodiny, kdeºto na Jáv¥ 7-8 hodin. Po dobu

p°edstavení rozhodn¥ nepanuje ticho a klid. Diváci si naopak £asto povídají, jedí,

spí a d¥lají r·zné jiné £innosti, protoºe je t¥ºké udrºet plnou pozornost po celou

dobu.3259

Na scén¥ je velké bílé plátno neboli kelir , které rozd¥luje prostor na dv¥ £ásti

a d¥lí obecenstvo na diváky ze strany dalanga a diváky ze stínové strany. P°estoºe

je wayang stínové divadlo, dnes je zvykem sledovat p°edstavení ze strany dalanga.

Publikum má moºnost sledovat loutká°e p°ímo p°i práci, vid¥t barevnost loutek,

hudebníky a zp¥va£ky sinden. Pro mnoho lidí je tento obrácený pohled p°itaºliv¥j²í.

Postupn¥ se ze stínové strany do hledi²t¥ za dalangem uchýlili náv²t¥vníci, kte°í ne-

na²li volné místo na stran¥ p°ed plátnem a pozd¥ji tato skupina publika nacházela

kouzlo sledování hry také z dalangovy strany, a tak do²lo ke zm¥n¥ po°ádku v za-

sedání. Poté se ustálil zvyk, ºe diváci zaujímali místa po obou stranách plátna bez

ohledu na pohlaví £i spole£enské postavení. V d°ív¥j²ích dobách se wayang kulit hrál

v tradi£ních javánských domech, jejichº prostor na to byl vhodný, coº uº se dnes

£asto ned¥lá a hraje se v jiných prostorách a celé tradi£ní uspo°ádání se tím také

m¥ní.

Co se tý£e osv¥tlení, tradi£n¥ je wayangové p°edstavení nasvíceno záv¥snou m¥-

d¥nou, ºeleznou nebo hlin¥nou lampou blencong napln¥nou kokosovým olejem, která

visí mezi dalangem a plátnem asi ve vý²i jeho o£í. Nádrºka na olej bývá ve tvaru mý-

tického ptáka Garudy, jehoº motiv je také na kayonu. Je to osv¥tlení bodové, coº se

li²í od jiných stínových divadel ve sv¥t¥. V �ín¥, Turecku, �ecku i v arabském sv¥t¥

se tradi£n¥ pouºívalo osv¥tlení rozptýlené. Vzdálí-li se v indonéském wayangu loutka

od plátna, její silueta nezmizí, pouze ztrácí na ostrosti a její stín se zv¥t²í. Pokud se

o lampu zavadí, tento pohyb zp·sobuje zajímavé animace stín·, uvádí je do pohybu
59CAMPBELL, Felicia. Silver Screen, Shadow Play: The Tradition of the wayang

kulit in The Year of Living Dangerously. [online]. 1994, s. 162-163 [cit. 2012-08-27].
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a m¥ní jejich velikosti. Pro vyuºití t¥chto efekt· se zavedlo, ºe má loutká° lampu nad

temenem hlavy a sám si m·ºe animaci °ídit.3360 Nicmén¥ dnes se uº v¥t²inou pouºívá

elektrická lampa.

Na stran¥ p°ed velkým plátnem, kelirem, je umíst¥n kmen banánovníku, do kte-

rého se zapichují loutky, které zrovna hrají, i ty, které zrovna nehrají. Loutky, s kte-

rými se zrovna hraje se zapichují ve st°edové £ásti kmenu a ty, které nehrají jsou

umíst¥ny po stranách kmenu, p°i£emº ²patné charaktery jsou na levé stran¥ a ty

dobré napravo. Bílé plátno m·ºe symbolizovat nebe, kmen banánovníku zemi, loutky

lidi na planet¥, provazy, jimiº je plátno p°ichyceno boºské svaly a dalang Boha, který

má ve své moci loutky oºivit díky svým v¥domostem a spirituální síle.3461

1.6 Repertoár

Existují t°i druhy p°íb¥h· wayangu, a to:

1. Lakon pokok 62, coº jsou p°íb¥hy Rámájany £i Mahábháraty .

2. Lakon charangan je p°íb¥h, který dalang sám vymyslel, ale má základ v indic-

kých eposech.

3. Lakon sampalan je naopak celý vymy²lený dalangem a není zaloºený na indic-

kých eposech.63

A´ uº je p°íb¥h jakýkoliv, wayang kulit se v tradi£ním pojetí °ídí vºdy stejnými

pravidly d¥jové linky a to následujícím zp·sobem:

60MALÍK, Jan. Kapitoly z d¥jin loutká°ských kultur: III. Indonésie. Akademie
múzických um¥ní v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 43-44.

61KAHANE, Reuven. Modern Interpretation of Animistic Metaphors:
An Example from Indonesia. SOJOURN: Journal of Social Issues in
Southeast Asia [online]. 1993, s. 16-17 [cit. 2012-08-29]. Dostupné z:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/41035726?

62z javán²tiny �hlavní p°íb¥h�
63SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 92.
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1. Scéna na královském dvo°e, £i sídle n¥koho vysoce postaveného (nap°. král

raksas·) a diskuze na téma problému, který vyvstává, p°i£emº o to v¥t²inou

v celém p°íb¥hu p·jde. Následn¥ král vysílá jednoho ze svých oddaných (posla)

na d·leºitou misi.

2. Poslova cesta.

3. Podobná scéna jako první, ale úpln¥ v jiném kraji a z jiného úhlu pohledu.

4. Cesta druhého posla.

5. První gara-gara scéna - komické £íslo dvou sluºek, které si d¥lají srandu ze svého

pána a skrze n¥ mimojiné dalang nasti¬uje d·leºité morální otázky £i sou£asné

problémy.

6. Dialog a bojová scéna mezi dv¥ma rivaly.

7. Dal²í gara-gara scéna 4 klaun·.

8. Vít¥zný tanec hrdiny a d¥j se vrací zp¥t do zem¥, kde celý p°íb¥h za£al.64

P°íb¥hy se li²í podle typu wayangu. Ve wayangu purwa, jak uº bylo °e£eno, se hrají

p°edev²ím eposy Mahábhárata a Rámájana. Ve wayangu gedok se ztvár¬ují p°íb¥hy

prince Panjiho a jeho kon¥. Tato díla se souhrnn¥ nazývají cykly o Panjim, kde hr-

dina proºívá v²elijaká milostná, bojová a jiná dobrodruºství. Jeho nev¥sta princezna

Candra Kirana zmizí v p°edve£er jejich svatby a na její místo nastupuje démonka,

která se za ni vydává. Skute£ná princezna získala v lesích muºskou podobu a v tomto

p°estrojení se vydává zp¥t na zámek a ukáºe se Panjimu. Poté odhaluje p°evle£enou

démonku a op¥t se ze zámku vytrácí, na£eº se ji princ vydává hledat do les· a pro-

ºívá dal²í bojová dobrodruºství. Aby Candra Kirana získala p·vodní podobu, musí

prince zranit a jeho krví si navrátit p·vodní vzhled. Ona to v²ak nedokáºe, a nako-

nec se Panji sám zra¬uje o její sponku, ona se proto stává op¥t krásnou princeznou

a v²e dob°e kon£í. Dále se hrají p°íb¥hy o dvou bratrech, kte°í se jmenují Cupak
64WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow

puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.
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a Grantang. První z nich je velmi o²klivý, tlustý a zlý, druhý naopak pohledný, ²tíhlý

a £estný. Lstí se Cupakovi poda°í zo²klivit Grantanga vlastním rodi£·m a ti ho vy-

hání z domu. Grantang se vydává na cesty, ale jeho podlý bratr se ho rozhodne

doprovázet. Grantang jednoho dne zachrání krásnou princeznu ze spár· obra Me-

nara, ale jeho zlý bratr ho shazuje do díry a sám se vydává za zachránce princezny

a nato se stane králem. Grantang mezitím ºije u star²ích manºel·, kte°í ho vylovili

z vody a pojali ho za syna. Princezna se nakonec s Grantangem shledává, zamiluje

se do n¥ho, Cupak je z království vyhnán a v²e má op¥t ²´astný konec.3565 P°íb¥h

zvaný Calonarang je vypráv¥ní o královn¥ £erné magie Rangd¥, zaloºený na historic-

kých událostech spjatých s manºelkou krále Airlanggy. Rangda se rozzu°ila, protoºe

jí král Airlangga dal slib, ºe se neoºení s jinou ºenou a on to poru²il. Ve vzteku ho

poté Rangda zabila svými schopnostmi £erné magie. Tento p°íb¥h se hraje s loutkami

leyak , které p°edstavují £arod¥jnice.3666 Ve wayangu tantri , jak uº téº bylo zmín¥no,

vystupují legendární zví°ata staré Indie a tyto p°íb¥hy vypráví krásná dívka Tantri

tyranskému králi. Jedno z t¥chto povídání se jmenuje Tantri Kamandaka67. Nej£as-

t¥j²ím nám¥tem divadla wayang lemah3768 je p°íb¥h o Giriputri, �ivov¥ ºen¥, která

se nechovala správn¥ ke svému synovi, a tak ji �iva potrestal prom¥nou na ohavnou

démonku. I �iva sám se ale pozd¥ji p°em¥nil v démona a s Giriputri zplodili t°i syny

ni£itele. Do d¥je nakonec zasahují Brahma, Vi²nu a I²vara a nastolují harmonii.3869

65WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 64-67.

66DIBIA, Wayan a Rucina BALLINGER. Balinese Dance, Drama and Music: A Gu-
ide to the Performing Arts of Bali. Singapur: Periplus Editions, 2004, s. 48, 73.

67kamandaka = (z jav.) malý chlapec
68lemah = (z jav.) slabý, ²pinavý, p·da
69WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 49-52.
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Kapitola 2

Loutky

Loutky wayangu kulit jsou vy°ezávané z k·ºe buvolí nebo prase£í a jsou r·zných barev

a velikostí. Sou£asná podoba loutek není p·vodní, jejich design se postupn¥ formoval

aº do dne²ního stavu. Loutky z k·ºe se za£aly vyráb¥t za sunana Kalijagy v období

Radena Pataha v Demaku.1 Dále byly loutky upraveny sunanem Giri a zm¥nila se

hlavn¥ dekorace a zdobení.

Ideální charakter bude v javánském wayangu ten, který zastává javánský styl

chování a etiku, neboli halus povahu - znamená to být kultivovaný, pokorný, zdvo°ilý

a trp¥livý.2 Rozli²ovacími znaky pro ur£ení statusu loutky jsou od¥v, ornamenty,

atributy, pozice hlavy, tvar o£í, nosu a trupu.3

Bedolanem4 nazýváme um¥ní plynule a hladce umís´ovat loutky do banánového

kmenu a z n¥ho. Lampah5 je um¥ní pohybu loutek - opice se budou pohybovat jinak

neº králové a ob°i budou mít hrub²í ch·zi neº ºenské postavy atd.6 Rozloºení loutek

na obou stranách plátna p°ed tím, neº vystoupení za£ne a také v pr·b¥hu, nazýváme
1PURWADI, Dr. M.Hum. Dakwah Sunan Kalijaga: Penyebaran Agama Islam di

Jawa Berbasis Kultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
2SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 90.
3SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 91.
4bedolan = (z jav.) odejmout, odebrat
5lampah = (z jav.) akce
6MOERDOWO F.R.S.A. Wayang : Its signi�cance in Indonesian society. Jakarta:

PN Balai Pustaka, 1982.
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wayang panggungan7 nebo simpingan. Toto umíst¥ní loutek na scén¥ musí být p°e-

sv¥d£ivé a podléhá pravidl·m, nap°. p°i rozloºení loutek u scény na královském dvo°e

si musí p°íchozí hrdinové drºet distanc od krále, p°ed bojem dvou sok· je také udrºo-

ván distanc. Rozloºení loutek nazýváme tanceban8. Obvyklá kolekce loutek v kotaku

je p°ibliºn¥ dv¥ st¥ kus·, ale existují i sbírky násobn¥ v¥t²í.9

Postavy mají pohyblivé ruce, a to v loktech a ramenech amají zpravidla t°i ovládací

nástroje. Hlava, krk, nohy a ruce jsou u v²ech charakter· vyobrazeny z pro�lu, t¥lo

naopak zep°edu. Loutky jsou, aº na klauny, bohat¥ zdobené a jejich ²at a pokrývka

hlavy udává, o jakou postavu jde. Kladní hrdinové p°icházejí na pódium vºdy z pravé

strany a naopak ti záporní z levé. 2210

Speciální udalostí je týden loutek, který je dvakrát do roka a d¥ti, které se narodily

v pr·b¥hu nep°íznivých dní, jsou ohroºeny démonem Kalou, který je známý tím, ºe

je pojídá. Po°ádá se proto sv¥cení loutek, vykonávají se modlitby a kladou se ob¥tiny

pro d¥ti v tomto týdnu narozené, aby se jich nezmocnily zlé síly, a aby bylo zabrán¥no

²patným skutk·m Kaly. V t¥chto dnech se hraje speciální typ wayangu, a to wayang

sapuh leger2311, neboli wayang ruwatan a p°íb¥h Murwalakala.

2.1 Symbolika barev

Barvy na loutkách nebyly odjakºiva. P·vodn¥ byly postavy pouze koºené bez kolo-

race, aº postupn¥ se stalo tradicí je barvit. Barvy jsou na loutkách kv·li tomu, aby

dotvá°eli celý charakter dané postavy, ale také aby se v loutkách sám dalang b¥hem

p°edstavení lépe orientoval. A v neposlední °ade také kv·li tomu, ºe velká £ást publika

sedí na dalangov¥ stran¥, a tudíº je pro n¥ zajímav¥j²í vid¥t postavy hrdin· barevné.

�ervená symbolizuje démony a zlé síly, zatímco bílá, zelená a modrá je hlavn¥ pro
7panggungan = (z jav.) scéna
8tanceban = (z jav.) kuka¬, stánek
9IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.139.
10WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 53-57.
11sapuh leger = (jav.) zametat nahé
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charaktery boºské a vzne²ené. Co se tý£e stylizace barev na obli£eji, mladí ²lechtici

a králové mají bílé nebo zlaté tvá°e. Bílá je £asto pouºívána pro mladé hrdiny a ve

stá°í m·ºou mít jinou barvu obli£eje, v¥t²inou £ernou. �ervená barva symbolizuje

sm¥lost, odvahu a má mnoho odstín· a £ervení bývají zpravidla ob°i. Modrá a ze-

lená barva symbolizuje chamtivost, ned·v¥ryhodnost a nespolehlivost, nap°. postava

Citraksi. �enské postavy mají zpravidla bílý obli£ej.

V p°ípad¥ stylizace t¥la m·ºe barva znamenat r·zné aspekty povahy a nálady,

nebo momentální rozpoloºení jedince, nap°. Kri²na na tr·n¥ na svém dvo°e je zlatý,

ale kdyº jde do boje, tak je £erný. I Bíma je v boji £erný, hlavn¥ pokud se jedná

o �nální nejv¥t²í bitvu Bharathayudha. Také dekorace a ornamenty vypovídají o roz-

dílech osobnosti a v¥ku, nap°. mladý Permadi má mnoho náramk· a náhrdelník·, ale

jako starý, jménem Janaka odhodí tyto náramky a má prost²í p°irozen¥j²í vzhled.

T¥mto rozdílným vyobrazením stejné osoby do r·zných loutek se °íká wandy12 a je-

den hrdina m·ºe mít aº £ty°i i více wand . Arjuna má t°i wandy - jedna, ve které

je v neutrálním stavu, dal²í, ve které se ukazuje p°i boji a t°etí, která je ur£ená na

romantické scény. R·zné wandy mohou charakterizovat v¥k, status nebo momentální

náladu.13

2.2 Ornamenty a ú£es

V¥t²ina hrdin· wayangu na sob¥ má mnoho ²perk· a náramk·, náu²nic a zdobné

£elenky a £epce. �ím je hrdina vzne²en¥j²í, tím bude mít více ozdob a ornament·.

Mladí princové nosí p°ív¥²ky na °etízku ve tvaru m¥síce jako symbol mládí. Star²í

králové naopak nosí ²álu okolo krku. N¥kte°í bohové £i králové nosí ornament na

zádech ve tvaru k°ídel na znamení schopnosti létat. V hierarchickém ºeb°í£ku nosí

niº²í spole£enská t°ída náramky na paºi a na záp¥stí. �asté jsou také °etízky na noze

a nosí je hlavn¥ muºské postavy s motivy had· a drak·.14

12wanda = (z jav.) nálada
13SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 91.
14IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.152-153.
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Dekorace a ornamenty na hlav¥ jsou také d·leºitou sou£ástí designu loutek. Exis-

tují £ty°i typy pokrývky hlavy a to - koruna, turban, javánská tradi£ní £epice blangkon

a diadém. Bohové a kn¥ºí nosí obvykle turban, ale n¥kte°í nosí korunu nebo diadém

podle jejich statusu. Korunu mají mocní králové a n¥kte°í bohové, zatímco blang-

kon nosí v¥t²inou minist°i a dvo°ané. Ob£as jsou hrdinové bez ozdob hlavy, nap°.

Panduovci v n¥kterých wandách.

Typ ú£esu m·ºe být také indikátorem ur£itého charakteru. Králové, bohové a prin-

cové mají vlasy staºené do uzlu £i drdolu. N¥které loutky mají vlasy rozpu²t¥né, nap°.

Arjun·v syn Abimanyu, ale také asketi£tí kn¥ºí a n¥kte°í raksasové (ob°i). Rozpu²-

t¥né vlasy jsou znakem nedisciplinovatosti, ale na druhou stranu mohou znamenat

soust°ed¥nost na vnit°ní harmonii a meditaci, neº na vn¥j²í vzhled. �enské charak-

tery mají obvykle s£esané vlasy do tradi£ního javánského drdolu s n¥kolika loknami,

které padají k ramen·m. Mnoho loutek má velkou sponu do vlas· ve tvaru ptáka

Garudy.15

2.3 Oble£ení

Oblékání závisí na statusu jednotlivého charakteru. Klaunové a sluºebníci mají pouze

sarong, kalhoty, ²ál a kabát s dlouhým rukávem. Kn¥ºí se zobrazují v podobném oble-

£ení jako bohové a také na sob¥ mají £asto dlouhé pletené hedvábné kalhoty. N¥kte°í

králové a vzne²ené postavy jsou bosi amají obnaºená ramena. Bohové a bohyn¥ zpra-

vidla mají boty.

Hlavním od¥vem v²ech loutek je sarong . Záleºí na postavení jedince, který typ

a vzor sarongu bude mít a jak ho bude mít uvázaný. Existují £ty°i hlavní typy sarongu

pro wayangové charaktery a to:

1. Dodot 16 bokongan17 - látka ur£ená pro vzne²ené postavy a uvázaná tak, ºe mají

sarong pevn¥ u t¥la.
15IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.152.
16dodot = dlouhá tradi£ní javánská batika pouºívaná p°i o�ciálních p°íleºitostech
17bokongan = (z jav.) zaopat°ovat, podporovat
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2. Dodot kunca18 - látka pro loutky v¥t²ích rozm¥r·, která je uvázaná voln¥ u t¥la.

3. Dodot rampekan19 - sarong ur£ený pro bohy, kn¥ºí a star²í dvo°any.

4. Dodot putri 20 - sarong ur£en pro ºeny.

Sarong má v¥t²inou tradi£ní javánské batikové vzory a jejich výb¥r záleºí na regionu,

kde byly loutky vyrobeny. V p°ípad¥, ºe jsou loutky ur£ené pro p°edstavení v kratonu,

vzne²ení hrdinové budou oble£ení v látce speci�cké pro kraton.21

2.4 Velikost a tvar

Typy loutek se dají jednodu²e rozli²it na jemné, vzne²ené neboli halus a hrubé ne-

boli kasar . Halus charaktery mají v¥t²inou men²í velikost neº loutky kasar hrdin·.

Tyto loutky jsou nejpropracovan¥j²í a nejvíce vy°ezávané na bílém, £erném nebo

zlatém podkladu. Mají nohy blízko u sebe, úzké o£i a ²pi£atý nos. Kasar loutky

jsou velké a raksasové také £asto tlustí. Nohy jsou daleko od sebe, obli£ej je £er-

vený, o£i vyboulené, nos je kulatý a o£i jsou arogantn¥ sm¥°ující nahoru. Sklon hlavy

je také d·leºitým ukazatelem povahových rys·. Sklon¥ná hlava sm¥rem dol· zna£í

skromnost a sebekontrolu. Hlava nahoru znamená sebev¥domí, asertivitu, drzost, ale

i up°ímnost.22

2.4.1 Symbolika tvaru nosu

Walimiring je malý nos, který vypadá jako n·º nebo malá dýka a p°edstavuje ryzí

charakter a vzne²enost i u²lechtilost. Mají ho nap°. Arjuna, Samba, Kri²na. Pelokan

nos vypadá jako mango a p°edstavuje velkou, n¥kdy aº hrubou moc a vyskytuje se

u hrdin· Buta Raton, Bragalba a u jiných obr·. Bentulan nos p°edstavuje sílu a je
18kunca = (z jav.) klí£
19rampekan = kolaborace hudby a tradi£ního tance
20putri = (z jav.) ºena
21IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.148-152.
22IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.142.
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charakteristický pro Gatotkacu, Gandamanu a Senu. Pangotan nos p°edstavuje su-

rovost, divokost a krutost, jako nap°. u Radena Indrajita. Tvary nosu kangsa bruton,

cempaluk a sumpel p°edstavují klaunovost a objevují se nap°. u Bagonga, Semara,

Petruka a Limbuk. Terong glatik nos vypadá jako lilek a je také ur£ený pro klauny, ale

stylizací se podobá více na typické vyobrazení klaun· na Západ¥. Má ho nap°. Ga-

reng. Terong kopek nos ve tvaru velkého lilku mají ob°i Terong a Congklak a pisekan

nos mají Togog, Bilung a opice Wanara a p°edstavují ²a²kování.23

2.4.2 Symbolika tvaru o£í

Liyepan jsou polozav°ené o£i, které zna£í vzne²ený charakter. Kedelan jsou o£i ve

tvaru mandlí a charakterizují neutrální charakter, Telengan o£i mají kulatý tvar

a jsou ur£ené pro zlé, kruté a fyzicky silné povahy. Tumungkul jsou o£i zak°ivené

a symbolizují oddanost a trp¥livost. Langak o£i jsou obráceny sm¥rem nahoru a náleºí

netrp¥livým a agresivním povahám.24

2.4.3 Symbolika rozestupu nohou

Rozestup mezi nohama loutek poukazuje na ºivost a rychlost ch·ze, nap°. králové se

zamlklým charakterem mají nohy blízko u sebe, kdeºto bojovníci mají nohy daleko

od sebe. Tento rozestup je vyobrazen sytou £ervenou barvou a dalangovi také pomáhá

v orientaci s vodorovným zarovnáním loutky k plátnu. 25

2.5 Typy charakter·

Wayangové povahy m·ºeme rozd¥lit do ²esti základních charakter·:

1. liyepan £i luruh - vzne²ený,
23MOERDOWO F.R.S.A. Wayang : Its signi�cance in Indonesian society. Jakarta:

PN Balai Pustaka, 1982.
24SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 91.
25MOERDOWO F.R.S.A. Wayang : Its signi�cance in Indonesian society. Jakarta:

PN Balai Pustaka, 1982.
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2. lanyapan £i banyak - distingovaný, ale agresivní,

3. kedelen - vzn¥tlivý a impulzivní,

4. telengan - velký, muºný a p°ímý,

5. gusen - násilný a hrubý,

6. rasaksa - velký obr s hrubým a impulzivním chováním26.

Dále m·ºeme hrdiny rozd¥lit do n¥kolika skupin:

1. Bohové - ve wayangu m·ºeme naleznout celý pantheon boh· jak s dobrými, tak

se zlými vlastnostmi. Jenom b·h Tunggal nemá loutku, protoºe nemá hmotnou

formu.

2. Smrtelníci - lidské bytosti jsou voln¥ rozkastovány, ne ale tak striktn¥ jako v in-

dickém kastovním systému. V hierarchiském ºeb°í£ku jsou nejvý²e kn¥ºí a u£enci.

Jsou to oni, kte°í komunikují s bohy a mají nejv¥t²í schopnost jim porozum¥t.

Musí mít absolutn¥ pod kontrolou své emoce a jsou vázáni mnoha pravidly nej-

vy²²í morálky. Níºe postavení jsou králové, vojáci, ú°edníci £i rádcové. Také

mohou komunikovat s bohy, závisí to ale na mí°e jejich posvátnosti a schopnosti

meditovat. Mají také striktn¥ daná pravidla etiky. Je²t¥ níºe postavení jsou slu-

hové, zem¥d¥lci a chudí vojáci. Jejich povinností je pokorn¥ a d·stojn¥ slouºit

svému pánu.

3. Raksasové - jsou to ob°i, p°í²ery a démoni. Jejich posláním je vyvolávat chaos

v ºivotech lidí i boh·.

4. Zví°ata - ve wayangu vystupují nejr·zn¥j²í zví°ata ze v²ech t°í °í²í - pod vodou,

na zemi i na nebi. N¥která zví°ata jsou tradi£n¥ spojována se zlými charaktery

a jsou to nap°. hadi a krokodýli. Naopak pták Garuda je symbolem odvahy

a u²lechtilosti27.
26SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East

Asian Cultural Studies, 1976, s. 91.
27IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-

pore: Times Editions, 1996, s.84-87.
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Vaºné vzne²ené charaktery p°edstavují nap°. Kri²na, Ardºuna, Bíma £i Hanuman.

Mají sklon¥nou hlavu na znamení pokory, jsou ²tíhlí, s protáhlým krkem, nosem

a o£ima ve tvaru mandlí. Mají zdobený oblek a pokrývku hlavy a obvykle mluví

vzne²enou javán²tinou kromo inggil nebo starým jazykem kawi .2928

Kotak 29 je krabice, kde jsou v²echny loutky uloºeny. Je jich p°es sto a jsou r·zných

velikostí.3030 P°ed tím, neº dalang s kotakem vychází z domu, modlí se a sv¥tí v²echny

loutky, p°edev²ím strom ºivota. V p°ípad¥, ºe byly n¥jaké postavy ve h°e zabity, musí

být p°ivedeny zp¥t k ºivotu je²t¥ p°edtím, neº jsou uloºeny zp¥t do krabice. V kotaku

jsou loutky uloºeny podle jejich posvátnosti. Na samém spodku leºí démoni a zví°ata,

poté zbran¥, klauni, hlavní postavy a úpln¥ na vrchu strom ºivota.3131

2.6 Klauni a gara-gara

�ásti gara-gara jsou humorné vsuvky, kterými je proloºena hlavní d¥jová linka p°ed-

stavení. Klaunové bývají ozna£ovaní jako purnokawané a plní funkci bavi£· a komen-

tátor·. Jsou £ty°i a je jim dovoleno tém¥° v²e - mohou °íkat cokoliv, smát se, mít

ironické naráºky a poukazovat na sou£asnou problematiku v r·zných sférách. �e²í

spletité situace, hodnotí po£ínání hlavních hrdin· a dokonce jim i vzdorují. V¥t²i-

nou p°icházejí na scénu aº v polovin¥ hry, aby svým humorem probrali diváky po

dlouhých a váºných pasáºích. Plní ob£as také funkci p°ekladatel· z jazyka kawi , kte-

rému v¥t²ina místních nerozumí a v d¥ji jím mluví nejvzne²en¥j²í postavy. P·vodn¥

m¥li klauni samostatné p°edstavení p°ed za£átkem hry, poté vystupovali v mezihrách

a nakonec se zapojili do samotného d¥je. Dnes se také hrají celove£erní p°edstavení

v¥nované p°edev²ím klaun·m a jejich p°íb¥h·m.

28WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 60-62.

29kotak = (z jav.) krabice
30DIBIA, Wayan a Rucina BALLINGER. Balinese Dance, Drama and Music: A Gu-

ide to the Performing Arts of Bali. Singapur: Periplus Editions, 2004, s. 45.
31MALÍK, Jan. Kapitoly z d¥jin loutká°ských kultur: III. Indonésie. Akademie

múzických um¥ní v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 40-41.
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Co se tý£e vzhledu, jsou v¥t²inou velmi tlustí a mají vy£nívající spodní £elist

a vypoulené tvá°e. Klauni na Bali se jmenují Semar, Twalen a Merdah. Semar je

javánský charakter, který se ale objevuje i v balijském wayangu. Je to tlustý klaun

s melancholickou tva°í a povislými koutky. Má boºský p·vod a je velmi moudrý.

Twalen a Merdah jsou jeho synové, kterým se na Jáv¥ °íká Gareng a Petruk. Gareng

je malý a drobný a Petruk je vysoký s dlouhým nosem. Tuto trojici je²t¥ dopl¬uje

Bagong, který je vzhledov¥ podobný Semarovi.2432 Byl to sunan Kalijaga, kdo p°idal

charaktery klaun· do p°edstavení, a ti bývají ob£as nahrazeni Bancakem a Doyokem.

Slovo Semar znamená (z arabského slova simaar) h°ebík, nebo hrot. Je symbolem

stability a pevnosti. V jiné interpretaci jeho jméno znamená nejasný a mysteriózní.

Pro n¥které je nejposvátn¥j²í postavou celého kotaku.33 Gareng vychází ze slov naala

gorin, coº znamená získat mnoho p°átel. Petrukovo jméno je odvozeno ze slova fatruk

a znamená být o²klivý. Jméno Bagong je ze slova bagho a znamená uváºení smyslu

a pocit·, správná rozvaha. V²ichni klauni mají boºský charakter, ale degradovali na

status pomocník· boh· a jiných hrdin· wayangu. Mají ale také i lidský charakter

a reprezentují hlas prostého vesnického lidu.34

Dal²í komické postavy sluºek Limbuk a Cangik se vyskytují skoro v kaºdém wa-

yangovém vystoupení amají komický charakter. Cangik je vysoká, hubená, protáhlá,

kdeºto Limbuk je men²í, tlustá s bujným poprsím a trojitou bradou. Mají £asto stejn¥

dlouhou pasáº jako purnokawané - Petruk, Bagong, Gareng a Semar.35 Dal²í p°íb¥hy,

které jsou pozd¥j²í a nepocházejí z Indie jsou nap°. Jimat Kalimasada (Magická Ka-

limasada), Mustakaweni, Petruk Dadi Ratu (Petruk králem), Mbangun Candi Sapta

Harga (Postavení chrámu Sapta Harga), Semar Mbangun Kahyangan (Semar se

objevuje v nebi), Dewa Ruci.

32WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 60-61.

33SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East
Asian Cultural Studies, 1976, s. 90.

34SOEDARSONO,. Wayang kulit : A Javanese Shadow Theatre. Yogyakarta: East
Asian Cultural Studies, 1976, s. 90.

35WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow
puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.
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2.7 Kayon

Kayon neboli gunungan je strom ºivota, je jím uvedeno celé p°edstavení a zárove¬

jím také kon£í. Ob£as je vid¥t i v pr·b¥hu hry a odd¥luje jednotlivá d¥jství. Objevuje

se v úvodu a mihotavý stín kayonu p°edstavuje vznik ve²kerého ºivota. Jak uº bylo

uvedeno, strom ºivota symbolizuje celý sv¥t a také reprezentuje p¥t ºivl· - vodu,

ohe¬, zemi, vítr a éter.2536 Dekorace loutky je ornamentální a ve²keré toto zdobení

ve zkratce znamená venkov i m¥sto, palác i chrám, pole i dºungli, °eku, jezero i

mo°e, nebe i peklo. Jsou zde znázorn¥ní i typi£tí p°edstavitelé indonéské fauny -

had, tygr a buvol. Tyto v²echny znaky nese strom ºivota a na jeho samotném vrcholu

je lotosový kv¥t, symbol v¥£nosti, znovuzrození, duchovnosti a trvalého vznikání.

N¥kdy bývá lotosový kv¥t vyobrazen v objetí posvátného ptáka Garudy.2637 Jsou na

n¥m také zakresleny t°i sféry - dole je sv¥t démon·, poté °í²e pozemská a na úplném

vrcholu sv¥t boºský, do kterého pat°í p¥t ºivl·. Je zde zakresleno území, kde ºijí lidé

a místo, které obývají bohové a jsou zde také na£rtnuty sv¥tové strany a st°ed, který

protíná kmen.

Kayon je z bedny loutek, neboli kotaku vybírán vºdy první, ukládán vºdy poslední

a má £estné místo na vrchu v²ech loutek. Javánský strom ºivota je pom¥rn¥ odli²ný

od toho balijského.2738 Balijský kayon se podobá oválnému listu, kdeºto javánský

kayon má srdcový tvar a je v¥t²í neº balijský.2839

Existují dva základní typy kayonu a to gunungan blumbangan40 a gunungan gapu-

ran41. Gunungan blumbangan se vyzna£uje vodní plochou, která zavod¬uje ko°eny

kosmického stromu. Bývají na n¥m zobrazeny také ryby. Tento typ kayonu je spo-
36DIBIA, Wayan a Rucina BALLINGER. Balinese Dance, Drama and Music: A Gu-

ide to the Performing Arts of Bali. Singapur: Periplus Editions, 2004, s. 46.
37MALÍK, Jan. Kapitoly z d¥jin loutká°ských kultur: III. Indonésie. Akademie

múzických um¥ní v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 31-32.
38WOLFOVÁ, Jana. Divadelní um¥ní na Bali: Diplomová práce. Praha: Filozo�cká

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra divadelní v¥dy, 2008, s. 63-64.
39MALÍK, Jan. Kapitoly z d¥jin loutká°ských kultur: III. Indonésie. Akademie

múzických um¥ní v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 30.
40blumbangan = (z jav.) rybník
41gapuran = (z jav.) brána
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jován s ºenským elementem. Na Gununganu gapuran je vyobrazena brána, kterou

st°eºí dva démoni Cingkara Bala a Bala Upata, kte°í hlídají nebe a symbolizují cham-

tivost a chtí£. Brána m·ºe být chápána jako vchod do ráje nebo jako vchod z reality

do mystického sv¥ta p°edk· a boh·. Tento typ kayonu je spojován s muºským ele-

mentem. U obou typ· bývají zobrazeny opice a ptáci jako symbol hrdosti, arogance

a marnivosti a divoká zví°ata jako symbol nebezpe£í nekontrolovatelných sil. Na vr-

cholu stromu je namalován obli£ej démona Kaly, který reprezentuje nástrahy a úskalí

lidského ºivota.

Na samotném za£átku p°edstavení pohybuje dalang s kayonem sm¥rem doprava

na znamení po£átku a vstupu do sv¥ta stín·. Sm¥r vpravo také symbolizuje východ.

Na konci p°edstavení bývá kayon sm¥°ován doleva na znamení konce a západu. Po-

hyby kayonu na scén¥ m·ºou mít hned n¥kolik interpretací a prom¥n. Tato loutka se

objevuje, kdyº se m¥ní scéna na znamení dynamické povahy sv¥ta. V nejjednodu²²ím

smyslu m·ºe znamenat prost¥ les nebo horu, kdyº je toho v p°íb¥hu pot°eba.42

42IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-
pore: Times Editions, 1996, s.98-99.
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Kapitola 3

Ohroºení wayangu

Na Jáv¥, která byla kolébkou vzniku a místem rozkv¥tu wayangu v Indonésii, nyní

wayang £elí globalizaci, technologizaci amoderním kulturním i náboºenským vliv·m.

Tato stará tradice, která v souostroví p°etrvala po staletí a pro²la mnohými zm¥nami

je nyní v ohroºení, ostatn¥ jako mnoho jiných druh· tradi£ního um¥ní po celém sv¥t¥,

vlivem stejných faktor·. Wayang kulit pat°í neodmysliteln¥ k Jáv¥, ale mnoho lidí

uº nezná ani nezbytné základy, které je pot°eba znát ke sledování wayangu, aby

bylo toto divadlo pochopitelné. Lidé £asto p°íb¥hu a postavám a celkovému kontextu

nerozumí, a proto se nudí a celkov¥ je wayang kulit nezaujme. Wayang p°itahuje

pozornost mnoha zahrani£ních um¥lc·, antropolog·, i pouhých náv²t¥vník·, jen v¥t-

²ina místního obyvatelstva se o wayang p°íli² nezajímá a ned¥lá nic pro to, aby byl

zachován.

Wayang je UNESCEM ozna£en za sv¥tové kulturní d¥dictví, a popsán jako: �Mi-

strovské dílo orálního a nemateriálního d¥dictví lidstva�. Wayang by nem¥l být jen

zábavou, ale také formou vedení £i návodu, jak správn¥ ºít. Mnoho wayangových

vystoupení se v dne²ní dob¥ odchyluje od jejich d°ív¥j²í podoby a vytrácí se jeho

p·vodní hodnoty z n¥kolika d·vod·:

1. Lidé po°ádající wayang - po°adatelé p°edstavení a sponzo°i mají £asto speciální

poºadavky, tím pádem se wayang ob£as vzdaluje od základních zásad p°edsta-

vení.

2. Publikum - mladí lidé £asto nerozumí vy²²í javán²tin¥, tudíº javánská kultura
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v£etn¥ wayangu má £ím dál tím mén¥ pozornosti mladé generace a mnoho mla-

dých lidí se dnes zajímá pouze o gara-gara scény.

3. Samotné p°edstavení - mnohé publikum se dnes chodí na wayang hlavn¥ poba-

vit a vzne²ená atmosféra, hodnota i samotné poslání wayangu se tak vytrácí.

Mimojiné se tím také sniºuje ctnostný status dalanga.

4. Hudba - tradi£ní gamelanová hudba, která má wayang doprovázet dnes ob£as

není ryze javánská - pouºívají se západní nástroje nap°. saxofon, trumpeta atd.

Jsou £asté i r·zné experimenty hudby ve wayangu jako nap°. jazz wayang £i

dangdut wayang atd.1.

Existuje n¥kolik aspekt·, které ovliv¬ují ohroºení wayangu a t¥mi jsou:

1. Aspekt £asu - n¥které nové inovativní formy wayangu bývají zkráceny na po-

lovinu £asu nebo je²t¥ na mén¥, nap°. hodinu £i pouze deset minut a ob£as

postrádají význam, protoºe se je nepovedlo úsp¥²n¥ zkrátit se zachováním p·-

vodního smyslu a hodnot. Na druhou stranu se ale v roce 1995 v Surakart¥

k p°íleºitosti padesátých prvních narozenin indonéské nezávislosti slavilo pa-

desát jedna denním wayangovým vystoupením, které opravdu trvalo padesát

jedna dní a vyst°ídalo se tam £ty°icet dev¥t dalang· - trvalo od 15.7.1995 do

2.9.1995.

2. Aspekt sv¥tla - dnes uº se nepouºívá tradi£ní lampa blencong s kokosovým

olejem, která má velký podíl na vytvá°ení mystické atmosféry, ale je nahrazena

elektrickou lampou. �asto bývá pouºito i barevné osv¥tlení, £i sv¥telné efekty.

3. Aspekt zvuku - dnes se pouºívá sound systém, kdeºto v minulosti se musel

dalang spolehnout pouze na sv·j p°irozený hlas. Mikrofony mají i sinden a ga-

melanisté.

4. Aspekt pr·b¥hu p°edstavení - d°íve byla hlavní pozornost divák· zam¥°ena na

p°íb¥h, akci a dovednost dalanga, zatímco dnes vystoupení £asto zahrnuje i
1WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow

puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.
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r·zné známé hosty um¥lce, kte°í promlouvají nebo zpívají v gara-gara scénách

a opravdová podstata wayangu se vzdaluje od té p·vodní.

5. Aspekt výb¥ru p°íb¥hu - kdyº se n¥jaká instituce £i jedinec rozhodne uspo°ádat

wayang kulit , m·ºe si obvykle vybrat jaký p°íb¥h se bude hrát (nap°. p°íb¥h

vhodný na svatbu), p°i£emº má ob£as i speci�cké poºadavky a dalang se podle

toho musí za°ídit.2

V pr·b¥hu £asu se wayang kulit stal prost°edkem ke sd¥lení informací o lokálních

vládách a politických systémech a to v¥t²inou ve form¥ satiry korupce, negramotnosti,

voleb atd. Ale v d·sledku svobody slova, za£ali n¥kte°í dalangové vyuºívat gara-gara

scény pro r·zné ú£ely. �asto pouºívají sprostá slova, která mnohdy sta£í k tomu, aby

se lidé v publiku smáli a dochází tudíº k poklesu celého wayangu a stává se z n¥ho

laciná forma zábavy. Je nutné poznamenat, ºe wayang kulit p°edstavení jsou dnes

na Jáv¥ hlavn¥ pro pobavení publika a ob£as dokonce gara-gara scény trvají déle neº

p°íb¥h samotný, kdy pak nezbývá £as na hlavní d¥jovou linii. V zájmu p°etrvání této

tradice je t°eba aby p·vodní forma wayangu z·stala zachována s p·vodní hodnotou.3

Velké ohroºení wayangu spo£ívá v nezájmu mladé generace o sledování tohoto

divadla a nedostatek informací o n¥m. Pro plné pochopení je pot°eba mít pov¥domí

o p°íb¥zích, hrdinech a �lozo�i, a to mladí lidé £asto nemají. Javán²tí p°átelé autora

knihy �Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang� Davida Irvine °íkají:

�wayang purwa stále nabízí velkou ²kálu vzor· a ponau£ení, z kterých se javánská

mládeº u£í zvyky jejich spole£nosti, mravy a pravidla chování, morálku a estetiku.

Zápletky mohou být nepravd¥podobné a témata alegorické, nicmén¥ zp·sob tvorby

charakter· ve wayangu odráºí ºivot skute£ných lidí.� � Na²e vzd¥laná mládeº se

dívá jinam po hodnotách a kritériích. To je funkce intelektuál·. Ale oni si v jejich

enthusiasmu neuv¥domují, ºe kultura jejich p°edk· je první kritérium, podle kterého

si budou vytvá°et názor na nové hodnoty a my²lenky. Wayang a obzvlá²´ wayang

2WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow
puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.

3WIRASTODIPURO, BcAP KRMH H. Ringgit wacucal wayang kulit Shadow
puppet. Surakarta: ISI Press Solo, 2006.
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purwa je st°edobodem jejich kultury.�4

4IRVINE, David. Leather gods & wooden heroes: Java�s classical wayang . Singa-
pore: Times Editions, 1996, s.176.
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�ást III

Analýza výzkumu
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Nejprve se zam¥°ím na zp·sob p°ípravy dotazníkového ²et°ení, výb¥r respondent·,

zp·soby dotazování, obsah dotazníku a jeho následné vyhodnocení. Cílem mého ²et-

°ení bylo p°ibliºn¥ zjistit, jak lidé dnes na Jáv¥ vnímají wayang kulit .

Sestavila jsem dotazník se souborem otázek s uzav°enými odpov¥¤mi a tentýº

dotazník s volnými odpov¥¤mi. Vypracovala jsem dv¥ verze, jednu pro lidi, kte°í se

o wayang kulit zajímají a druhou pro ty, co ne. Typ dotazníku s volnými odpov¥¤mi

jsem pokládala ústn¥ a d¥lala video £i audio rozhovory, nebo jsem otázky poslala elek-

tronicky. Typ dotazníku s uzav°enými odpov¥¤mi jsem zpracovala jako statistiku.

Kategorii lidí, kte°í se nezajímají o wayang kulit jsem zpracovala pouze metodou

statistického ²et°ení a uzav°ených odpov¥dí. U n¥kterých otázek jsem ud¥lala porov-

nání výsledk· výpov¥dí jedinc·, kte°í odpov¥d¥li, ºe se o wayang zajímají a t¥ch, co

nikoliv a také porovnání odpov¥dí zástupc· mlad²í a star²í generace. P°edem musím

poznamenat, ºe z mých výsledk· dotazníkového ²et°ení neo£ekávám plnohodnotné

záv¥ry statistického rázu, ale výsledky jsou pouze orienta£ní.

Skupinu respondent· u dotazníku prvníku typu jsem volila výb¥rem zajímavých

jedinc· ze svého okolí. Zastoupení respondent· u dotazníku druhého typu jsem d¥-

lala náhodným výb¥rem na ulici. Snaºila jsem se najít jak ty, co se o wayang kulit

zajímají, tak ty co nikoliv. Obsahem a vyhodnocením dotazníkového ²et°ení se budu

zabývat v následující kapitole.

Otázky, které jsem pokládala lidem, kte°í se zajímají o wayang kulit jsou:

1. Jak £asto chodíte na wayang kulit?

2. Co víte o wayang kulit?

3. P°i jakých p°íleºitostech jste jiº vid¥l(a) wayang kulit?

4. Pro£ se zajímáte o wayang kulit?

5. Díváte se obvykle ze p°edu plátna nebo zezadu?

6. Rozumíte jazyku kromo inggil a kawi?

7. Který p°íb¥h máte nejrad²i? Pro£?
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8. Kterého hrdinu wayang kulit máte nejrad²i? Pro£?

9. Díváte se obvykle aº do konce?

10. P°edstavuje pro Vás wayang kulit spole£enskou událost?

11. Je wayang kulit sou£ástí Va²eho vzd¥lání?

12. Respektujete dalanga?

13. Máte rad²i tradi£ní wayang kulit nebo moderní?

14. Jaký má pro Vás wayang kulit význam?

15. Co na wayangu kulit nemáte rád(a)?

16. Co se podle Vás nelíbí na wayangu kulit jiným lidem?

17. Co jste se z wayangu kulit nau£il(a)?

18. Vnímáte wayang kulit jako podívanou nebo jako rituál?

19. Cítíte skrze wayang kulit propojení s p°edky?

20. Myslíte, ºe wayang kulit p°etrvá?

Otázky, které jsem pokládala lidem, kte°í se nezajímají o wayang kulit jsou:

1. Jak £asto chodíte na wayang kulit?

2. Co víte o wayang kulit?

3. P°i jakých p°íleºitostech jste jiº vid¥l(a) wayang kulit?

4. Pro£ se nezajímáte o wayang kulit?

5. Je n¥co, co se Vám na wayang kulit líbí?

6. Jaký má pro Vás wayang kulit význam?

7. Respektujete dalanga?
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8. Je wayang kulit sou£ástí Va²eho vzd¥lání?

9. Máte p°átele, kte°í mají rádi wayang kulit?

10. Vnímáte wayang kulit jako podívanou nebo jako rituál?

11. Co se podle Vás líbí na wayangu kulit jiným lidem?

12. Myslíte, ºe wayang kulit p°etrvá?

3.1 Pro�ly respondent·

Student psychologie, 26

U£itel divadla, 42

Asistent kouzelníka, 25

Manaºerka, 30

Prodava£ a designér, 30

Realitní maklé°, 29

Opravá° po£íta£·, 34

Prodava£ jízdních kol, 35

Tane£ník, student wayangu, 45

U£itel hudby, 50

Tatér a kreslí°, 26

Studentka hudby, 21

Studentka manaºmentu, 18

Podnikatel, 26

Sportovní léka°, 27

Student religionistiky, 28

Designér interiér·, 31

dalang a student hudby, 38

dalang a u£itel wayangu, 59

dalang a u£itel wayangu, 45
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1) Jak £asto chodíte na wayang kulit?

V¥t²ina respondent· odpov¥d¥la, ºe na wayang nechodí pravideln¥, jen jednou za £as,

ale n¥kte°í respondenti jsou výjímkou a na wayang kulit chodí kaºdý týden minimáln¥

jednou. Také respondentka (studentka hudby) uvedla, ºe chodí sledovat wayang ku-

lit kaºdý m¥síc, protoºe se po°ádá v její vesnici. Respondent (student psychologie)

uvedl, ºe sleduje wayang kulit z°ídkakdy, ale jen protoºe nemá dostatek informací,

kde se po°ádá, jinak by ho sledoval £ast¥ji. Stejného názoru je n¥kolik dal²ích dota-

zovaných a mnoho lidí uvedlo, ºe jsou dnes p°edstavení wayang kulit mnohem mén¥

£astá neº v d°ív¥j²ích dobách, a pokud se £lov¥k nepohybuje v komunit¥, která se

o wayang zajímá, nebo není studentem wayangu, není lehké ho najít. Nicmén¥ v¥t-

²ina dotazovaných uvedla, ºe wayang kulit sledují n¥kolikrát do roka, a´ uº cílen¥

nebo náhodou. N¥kte°í také uvedli, ºe se na n¥j dívají v televizi.

Obrázek 3.1: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají (vlevo) a ti, co se nezajímají (vpravo).

2) Co víte o wayang kulit?

V¥t²ina respondent· uvedla, ºe wayang kulit je tradi£ní javánské staré um¥ní a ºe

se v n¥m pouºívá loutek vyrobených z kravské k·ºe. Také odpov¥d¥li, ºe je do-

provázený tradi£ní javánskou gamelanovou hudbou a hrají se p°íb¥hy Mahábhárata

a Rámájana, p°i£emº loutká°em je dalang . Respondent (prodava£ a designér) uvedl,

ºe se ve wayangu hrají p°íb¥hy pojednávající o boji dobra se zlem, a ºe dobro vºdy ví-
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Obrázek 3.2: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají (vlevo) a ti, co se nezajímají (vpravo).

t¥zí. Respondent (podnikatel) odpov¥d¥l, ºe wayang je £ást indonéské tradice, která

z velké £ásti nese morální poselství a p°edává lidem staré hodnoty ºivota. Dotázaný

(u£itel hudby) uvedl, ºe o wayangu neví skoro nic, ale byl v celém ²et°ení výjim-

kou. V¥t²ina lidí v¥d¥la alespo¬ základy. Z orienta£ního ²et°ení vyplývá, ºe v¥t²ina

Javánc· má pov¥domí o wayangu kulit a £asto znají hrdiny i p°íb¥hy.

3) P°i jakých p°íleºitostech jste jiº vid¥l(a) wayang kulit?

Velmi £asto se wayang kulit po°ádá na vesnici a záleºí na konkrétní situaci, pro£ si

rodina, spole£nost, £i jedinec wayang kulit objednal. V¥t²ina dotazovaných uvedlo, ºe

vid¥li wayang kulit p°i p°íleºitosti svatby, ob°ízky, o£isty vesnice nebo festivalu. N¥-

kolik respondent· se shodlo také na tom, ºe vid¥li wayang p°i p°íleºitosti ruwatanu.

Respondent (tatér a kreslí°, 26) uvedl, ºe vid¥l wayang po°ádaný ke dnu nezávislosti

Indonésie 17.8. Mnoho wayangových p°edstavení se koná p°i p°íleºitostech státních

státk· a javánských tradi£ních událostech.
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Obrázek 3.3: Rozd¥lení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang kulit zají-
mají.

4) Pro£ se zajímáte o wayang kulit?

Z ²et°ení vyplývá, ºe si v¥t²ina Javánc· váºí wayangu kulit , protoºe je to symbol

jejich kultury a tradice. Respondent (sportovní léka°) uvedl, ºe se zajímá o wayang

kulit protoºe je Javánec a je²t¥ více proto, ºe je z Yogyakarty, m¥sta kultury. Dal²í

respondent (student psychologie) podal podobnou odpov¥¤ a to: �Mám rád wayang

kulit , protoºe je sou£ástí javánské kultury a já jsem Javánec, tudíº bych o tom m¥l

v¥d¥t, protoºe aº se m¥ v budoucnosti m·j syn nebo vnuk zeptá na wayang kulit , chci

být schopný mu povypráv¥t o um¥ní na²í kultury.� N¥kolik respondent· se shodlo

na tom, ºe mají na wayangu nejrad²i mystickou atmosféru a gamelanovou hudbu.

Respondent (tatér, kreslí°) uvedl, ºe má rád wayang kulit , protoºe je to kulturní

poklad a d¥dictví seslané p°edky. Velmi £astý názor je takový, ºe si lidé na wayangu

cení jeho obsahu a v¥domostí amnoho respondent· se shoduje, ºe se zajímají o p°íb¥h,

hodnoty, které s sebou wayang kulit nese a jeho �lozo�i.
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Obrázek 3.4: Rozd¥lení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang kulit zají-
mají.

5) Díváte se obvykle zep°edu plátna nebo zezadu?

Respondentka (studentka managementu) uvedla, ºe se dívá ze stínové strany, pro-

toºe se chce soust°edit na wayang a ne na dalanga. V sou£asné dob¥ pozoruji trend,

ºe je velmi populární dívat se ze strany dalanga a soust°edit se hlavn¥ na dalanga

a jeho schopnosti manipulace s loutkami, tudíº shledávám názor této respondentky

pon¥kud ojedin¥lým. V¥t²ina dotazovaných se dívá ze strany dalanga, a to protoºe

si dle jejich slov mohou uºít pohled na hudebníky, zp¥va£ky sinden a výkon dalanga.

Respondent (tatér a kreslí°) má rad²i stranu dalanga, protoºe m·ºe pozorovat tvar,

motiv, barvu a estetiku loutek. V¥t²ina respondent· se shoduje, ºe na stínové stran¥

je £asto málo místa pro sledování wayangu a ob£as dokonce není ani moºnost z této

strany p°edstavení sledovat. Dotázaný (student psychologie) uvedl, ºe se vºdy dívá

jen ze strany dalanga a stínové strany se bojí, protoºe si vºdy vzpomene na stra²i-

delný p°íb¥h, který pojednává o tajemném wayangovém p°edstavení, kde jsou jen

stíny postav, ale ºádný dalang , který s loutkami manipuluje. Je ale stále pom¥rn¥

mnoho lidí, kte°í si uºívají sledování wayangu ze stínové strany, pokud taková moº-

nost je. Respondent (u£itel divadla) odpov¥d¥l, ºe má rád stínovou stranu, protoºe se

mu líbí estetická stránka stín·, jenº je pro n¥j velmi um¥lecká. Respondent (tane£ník

a student wayangu) preferuje stínovou stranu, protoºe jak uvádí, je pro n¥j p°íb¥h

kompletní jen ze strany stín·. Kdyº se pot°ebuje podívat, jak jednotlivý hrdina

52



vypadá, dívá se ze strany dalanga, ale jinak up°ednost¬uje stínovou stranu. Respon-

dent (podnikatel) uvedl, ºe stíny napomáhají p°edstavivosti. N¥kolik respondent·

se shoduje, ºe stínová strana je p·sobiv¥j²í, a to hlavn¥ svojí speci�ckou mystickou

atmosférou. Z orienta£ního ²et°ení vyplývá, ºe lidé preferují pozorování wayangu ze

strany dalanga z mnoha r·zných d·vod·.

Zajímavým fenoménem je, ºe se ze stínového divadla stalo nestínové, i p°esto ºe

koncept z·stal stejný. V¥t²ina publika sedí na stran¥ za dalangem, tudíº nem·ºou

vid¥t stíny a vytrácí se tím p·vodní smysl stínového divadla. Na stran¥ za plátnem

nebývá vymezeno mnoho místa pro diváky a n¥kdy dokonce není v·bec moºné stí-

novou stranu vid¥t, protoºe na to není uzp·soben prostor, kde se p°edstavení koná.

Respondent (u£itel divadla) si myslí, ºe se publikum oto£ilo na stranu dalanga kv·li

zm¥n¥ struktury tradi£ního javánského domu, který uº £asto není kompletní. Uspo-

°ádání takového domu se skládá z otev°eného pendopa a hlavní budovy domu za ním,

p°i£emº stínová strana byla vyhrazená pouze pro majitele domu a váºené hosty, proto

tam bylo vºdy mén¥ míst. Dnes se scéna staví zp·sobem, ºe prostor za plátnem je

otev°ený pro ve°ejnost.

Dle mého pozorování také dochází k pomalému úpadku estetiky stín· a techniky

dalang·, protoºe se loutká°i zam¥°ují hlavn¥ na to, aby jejich p°edstavení vypadalo

dob°e z p°ední strany, kde je nejvíce lidí, a tudíº tolik nedbají toho, aby vypadaly

dob°e stíny loutek ze zadní strany. Dalangové také n¥kdy opomíjejí, ºe je ze stínové

strany vid¥t ruka manipulující s loutkami, nebo nep°ikládají loutky k plátnu správn¥

a kvalita estetické hodnoty se tím sniºuje.

Obrázek 3.5: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají.
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6) Rozumíte jazyku kromo inggil a kawi?

Kromo inggil je nevy²²í zdvo°ilostní stupe¬ javán²tiny. Mnoho lidí na Jáv¥ tomuto

jazyku uº nerozumí, protoºe se p°estává pouºívat. Kawi neboli bahasa kuno je mrtvý

jazyk, který se vyvinul ze sanskrtu a roz²í°il se na Jáv¥ za hindu-javánského období

a dnes mu rozumí jen málokdo. Jeden dotazovaný uvedl, ºe v kromo inggil rozumí

v²echno, protoºe je z velmi tradi£ní javánské rodiny a na svého otce mluví jen v ja-

zyku kromo inggil . V¥t²ina respondent· se shoduje ºe jazyku kromo inggil rozumí

trochu, velmi málo anebo v·bec. Ve statistickém ²et°ení se ale výpov¥di li²í a naopak

jedna t°etina lidí odpov¥d¥la, ºe jazyku kromo inggil rozumí. Respondent (student

religionistiky) °ekl, ºe nerozumí jazyku wayangu, ale dokáºe porozum¥t i beze slov, co

chce dalang a wayang sám o sob¥ sd¥lit, a i beze slov vnímá hodnotu wayangu a jeho

odkaz. Jazyku kawi nerozumí nikdo z respondent·, pouze dalangové a studenti wa-

yangu, kte°í se to museli nau£it. Z orienta£ního pr·zkumu vyplývá, ºe diváci rozumí

jazyku wayangu pouze trochu a je to jedním z d·vod·, pro£ klesá zájem o wayang .

Obrázek 3.6: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají.

7) Který p°íb¥h máte nejrad²i?

Na Jáv¥ se hraje nej£ast¥ji wayang purwa, který zpracovává staré eposy Indie -Mahá-

bháratu a Rámájanu. N¥kte°í respondenti uvedli, ºe jejich nejoblíben¥j²ím p°íb¥hem

je Bharatayudha, neboli záv¥re£ná scéna Mahábháraty a jedná se o velkou bitvu mezi
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dv¥mi znep°átelenými v¥tvemi jedné rodiny - Panduovc· a Kuruovc·. Respondent

(prodava£ jízdních kol) má nejrad²i p°íb¥h o Wisanggenim z Mahábháraty a sám

podle n¥ho pojmenoval svého syna, který se jmenuje Kandisa Wisanggeni. Dotázaný

(u£itel divadla) °ekl, ºe má rad²i Mahábháratu neº Rámájanu, protoºe je podle jeho

názoru dnes Mahábhárata více rozvinutá - její hrdinové nejsou £ernobílí a nejsou roz-

d¥lení jen na pozitivní a negativní povahy, ale mají dobré i ²patné stránky. Myslí si,

ºe je to tím, ºe v Rámájan¥ jsou jen dv¥ strany - Ráma a Rahwana, kdeºto v Mahá-

bhárat¥ je mnoho stran, a proto tento epos nabízí v¥t²í ²kálu interpretací. Existuje

mnoho výklad· a ztvárn¥ní t¥chto indických epos·, a´ uº interpretace kratonu, nebo

jednotlivých dalang·. N¥kte°í respondenti uvedli, ºe nejrad¥ji sledují komické scény

gara-gara a p°íb¥hy klaun· Semara, Petruka, Garenga a Bagonga. Respondent (rea-

litní maklé°) uvedl, ºe má rád moderní satirické historky, a kdyº je vypráv¥ní vtipn¥

propojeno s politickým kontextem, nap°. p°íb¥h o výb¥ru hlavy vesnice. Dal²í dotá-

zaní odpov¥d¥li, ºe mají rádi v²echny p°íb¥hy. Nicmén¥ v¥t²ina respondent· uvedla,

ºe nejoblíben¥j²ím p°íb¥hem je pro n¥ Rámájana, romantický p°íb¥h Rámy a Sinty,

který má narozdíl od indické verze ²´astný konec.

Obrázek 3.7: Komparace výsledk· odpov¥dí dotázaných (t¥ch, kte°í uvedli, ºe se o wa-
yang kulit zajímají) podle v¥ku.
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8) Kterého hrdinu máte nejrad²i?

Respondent (student psychologie) °ekl:� Moje oblíbená postava je samoz°ejm¥ Ha-

numan. Nevypadá hezky, vypadá jako bílá opi£í p°í²era. Má ale velkou sílu a je to

dobrý charakter. Jeho postava nás u£í, ºe nemáme posuzovat knihu podle obalu.�

Nejvíce dotázaných uvedlo, ºe jejich oblíbený wayangový hrdina je Semar, protoºe

je moudrý a dává dobré rady. Respondentka (studentka hudby) má nejrad¥ji Semara,

protoºe je dle jejích slov o²klivý a tlustý, ale velmi moudrý a £iní lidi ²´astnými. N¥-

kte°í respondenti se shodli, ºe jejich oblíbený charakter je Kri²na, protoºe je moudrý,

silný, spirituáln¥ zaloºený a zná hodnoty ºivota. Dal²í se shodli na Petrukovi, jed-

nom ze £ty° klaun·. Dotázaný (tatér, kreslí°) uvedl: �Petruk je speciální a já ho £asto

kreslím. Mnoho lidí, hlavn¥ v Yogyakart¥ si nechává Petruka vytetovat.� Dal²ími ob-

líbenými postavami, které dotazovaní uvád¥li jsou Hanuman, Wisangeni, Gatotkaca,

Bíma, Brahma, Bagong, Ráma a Sinta. Z orienta£ního ²et°ení vyplývá, ºe nejoblí-

ben¥j²ími postavami jsou klauni purnokawani, kte°í jsou symboly javánské kultury

a také moud°í, silní a kladní hrdinové.

9) Díváte se obvykle aº do konce?

Tradi£ní wayangové p°edstavení trvá na Jáv¥ osm hodin. Dalang Ki Srimolyono

poznamenal, ºe v¥t²ina publika odchází kolem druhé hodiny ranní. Dotázaný (u£itel

divadla) upozornil na koncept wayangu, který je takový, ºe lidé odcházejí a p°icházejí

a po£ítá se s tím, ºe diváci nebudou sledovat celé p°edstavení od za£átku aº do

konce. Respondent (student psychologie) °ekl: �Jen n¥kdy se dívám aº do konce,

protoºe dalang £asto mluví v jazyku kromo inggil a já tomu nerozumím. Mluvím jen

v ngoko5 a umím jen trochu z kromo inggil .� Mnoho respondent· uvedlo, ºe se ob£as

na wayang kulit dívají aº do konce, ale záleºí na tom, jestli mají £as a jestli je p°íb¥h

baví. N¥kte°í dotázaní odpov¥d¥li, ºe se snaºí vºdy dodívat aº do konce. Respondent

(tane£ník a student wayangu) uvedl, ºe konec je nejd·leºit¥j²í a lidé by m¥li vydrºet aº

do konce a na záv¥re£né scény by se m¥li dívat ze stínové strany. V¥t²ina dotázaných
5Nejniº²í zdvo°ilostní úrove¬ javán²tiny.
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ale odpov¥d¥la, ºe se na wayang kulit nedívají aº do konce, protoºe je to velmi dlouhé

a oni jsou uº unavení, nebo nemají tolik £asu. Z orienta£ního pr·zkumu tedy vyplývá,

ºe pouze málo divák· z·stává aº do úplného konce p°edstavení.

Obrázek 3.8: Procentuelní rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají.

Obrázek 3.9: Komparace výsledk· odpov¥dí dotázaných (t¥ch, kte°í uvedli, ºe se o wa-
yang kulit zajímají) podle v¥ku.

11) P°edstavuje pro Vás wayang kulit spole£enskou událost?

V¥t²ina dotázaných se shoduje, ºe wayang kulit pro n¥ p°edstavuje spole£enskou

událost, protoºe wayang samotný je dnes £asto spole£enskou událostí, nap°. kdyº

je po°ádán u p°íleºitosti svatby, nebo narozenin. Mnoho respondent· se chodí na

wayang pobavit a berou s sebou p°átele, povídají si a poslouchají, jaké naráºky má

dalang na politiku a sou£asné d¥ní. Hodn¥ respondent· také uvedlo, ºe je pro n¥ wa-
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yang kombinací zábavy a vzd¥lání. Dotázaný (podnikatel) uvedl, ºe ze za£átku pro

n¥ho byl wayang pouze spole£enskou událostí. Chodil tam, protoºe tam chodili jeho

p°átelé, ale postupn¥ si k tomuto divadlu vybudoval hluboký vztah a stalo se pro

n¥ho samoz°ejmé chodit na wayang . Respondent (opravá° po£ita£·) odpov¥d¥l, ºe

pro n¥ho wayang kulit nep°edstavuje spole£enskou událost, ale chodí tam výhradn¥

jen kv·li wayangu a p°íb¥hu samotnému a ni£emu jinému. Respondent (tatér a kres-

lí°) °ekl, ºe wayang pro n¥ho p°edstavuje hlavn¥ kulturní d¥dictví a formu vzd¥lání

a není to pro n¥ho spole£enská událost. Dotázaný (tane£ník a student wayangu) po-

znamenal, ºe wayang kulit je po°ádán n¥kdy za ú£elem komerce, n¥kdy je spojen

s politickou událostí, n¥kdy je po°ádán s cílem pomoci v sociální sfé°e atd., ale on

má rád pouze £istý p°íb¥h, který není spojený se sociálními záleºitostmi, politikou,

reklamou atd. Z orienta£ního ²et°ení vyplývá, ºe mnoho Javánc· bere wayang kulit

jako spole£enskou událost, ale stále je i nemalý po£et lidí, kte°í nav²t¥vují wayangové

p°edstavení jenom kv·li n¥mu samotnému.

Obrázek 3.10: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají.

12) Je wayang kulit sou£ástí Va²eho vzd¥lání?

N¥kte°í dotázaní uvedli, ºe jejich rodi£e se o wayang kulit nezajímají a nijak je

v zájmu o tuto tradici nemotivovali. Respondentka (studentka hudby) si myslí, ºe

hlavním d·vodem, pro£ mladí lidé £asto nechodí na wayang kulit je nedostatek zájmu

v rodin¥. Tento názor se vyskytuje v ²et°ení vícekrát. N¥kte°í dotazovaní se shodují,

ºe jejich rodi£e mají wayang rádi a dívají se na n¥j v televizi nebo ho poslouchají

v rádiu. N¥kolik respondent· uvedlo, ºe jejich rodina se o wayang zajímá a podpo-

rovala je ve sledování wayangu. Dotázaný (u£itel divadla) podotkl, ºe ho v d¥tství

jeho rodi£e £asto brali na wayang , ale dnes uº nejsou p°edstavení wayangu v jeho
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okolí moc £asté. Z orienta£ního pr·zkumu vyplývá, ºe mnozí rodi£e v dne²ní dob¥

svoje d¥ti nevedou ke sledování wayangu, takºe mladá generace nemá pot°ebné in-

formace a samotnou ji nenapadne wayang sledovat. Ze statistického ²et°ení je z°ejmé,

ºe jedinci, kte°í se dnes o wayang kulit nezajímají, v¥t²inou nebyli k wayangu vedeni

rodinou. A naopak ti, co se o wayang zajímají, tento zájem £asto v rodin¥ sdílí.

Obrázek 3.11: Procentuelní rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají (vlevo) a ti, co se nezajímají (vpravo).

Obrázek 3.12:Komparace výsledk· odpov¥dí dotázaných (t¥ch, kte°í uvedli, ºe se o wa-
yang kulit zajímají) podle v¥ku.

13) Respektujete dalanga?

Respondent (student psychologie) uvedl: �Respektuji dalanga, protoºe on chrání na²í

starou kulturu v této moderní dob¥, bez jakékoli garance. To není jednoduché, ale on

to p°esto d¥lá.� Respondent (opravá° po£íta£·) odpov¥d¥l, ºe respektuje dalanga, ale

jen profesionáln¥. Nerespektuje ho jako n¥koho nadpozemského, kdo dokáºe komu-

nikovat s duchy a p°edky. Respondent (student religionistiky) uvedl, ºe on a mnoho

jiných lidí si myslí, ºe dalang jako £lov¥k nedokáºe vykonávat tolik v¥cí najednou

a mít tak velké v¥domosti, tudíº musí mít nadp°irozené vlastnosti, £i alespo¬ velkou

motivaci pro to, co d¥lá. 100% respondent· uvedlo, ºe dalanga respektují. Shodují
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se v tom, ºe je to velmi t¥ºké povolání, a ne kaºdý m·ºe n¥co takového d¥lat. Také

obdivují dalanga za to, ºe pokra£uje v tradici a není mu jedno, co se stane s javán-

skou kulturou. Z orienta£ního ²et°ení tudíº vyplývá, ºe lidé na Jáv¥ dalanga profesn¥

i lidsky respektují. Ti, co se o wayang kulit zajímají, i ti co nikoliv.

Obrázek 3.13: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají (vlevo) a ti, co se nezajímají (vpravo).

14) Máte rad²i tradi£ní wayang kulit nebo moderní?

Mezi znaky moderního wayangu pat°í:

1. zkracování osmi-hodinových p°edstavení na polovinu £asu a mén¥,

2. pouºití jiného jazyku neº javán²tiny - indoné²tina, angli£tina atd.,

3. pouºití netradi£ních prvk· a loutek - nap°. wayang hip-hop, wayang z kon-

dom·, wayang pancasila, transparentní wayang , kombinace r·zných wayang·

dohromady nap°. wayang kulit a wayang golek atd.

Mezi dal²í modernizaci m·ºeme také za°adit digitalizaci wayangu, nap°. digitalizace

hrdiny Rámy6.

Respondent (podnikatel) uvedl, ºe preferuje tradi£ní wayang , ale nevadí mu ani

wayang moderní, protoºe podporuje dynamickou podobu sv¥ta. Opravdový smysl

wayangu vidí ale jenom v tom starém tradi£ním. Respondent (tane£ník a student

wayangu) odpov¥d¥l, ºe má rad²i tradi£ní wayang , protoºe ten moderní £asto není

etický ani estetický. N¥kte°í dotazovaní uvedli, ºe up°ednost¬ují moderní wayang ku-

lit . Respondent (u£itel divadla) preferuje moderní wayang , ale pouze takový, který
6SUNDARAM, Hari. Preserving wayang kulit for Future Generations. USA: IEEE

Artful Media, 2011.
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s sebou nese stejnou hodnotu, jako ten tradi£ní a je dob°e interpretován. P°iklání

se k modernímu wayangu, protoºe je £asto v indoné²tin¥, v jazyku, kterému rozumí

a jeho trvání je krat²í, coº mu také p°ijde jako výhoda. Poukazuje na to, ºe nové

formy wayangu £asto ztrácí p·vodní hodnotu kv·li nedokonalému zpracování p°í-

b¥hu, £i vynechání n¥kterého d·leºitého prvku tohoto divadla, nap°. hudby nebo

p°íb¥hu. Nová forma wayangu a její hudba, p°íb¥h i �lozo�e musí být dohromady

kompletní, dávat smysl a být v jedné celistvosti. Upozor¬uje ale zárove¬ na nezbyt-

nost modernizace wayangu, aby byl p°ístupn¥j²í pro dne²ní lid. Sou£asn¥ ale dodává,

ºe se to zatím p°íli² nepoda°ilo. N¥kte°í jedinci se shodují, ºe mají ve wayangu rádi

politickou satiru, vtipnou kritiku sou£asného d¥ní a grotesku. Respondent (student

religionistiky) °ekl: �Mám rád, kdyº je wayang spojen s politickým kontextem. Da-

lang by m¥l být kreativní a nedrºet se jen tradi£ní formy, ale také upozor¬ovat na

sou£asnou problematiku a hovo°it i o tom, co se vláda snaºí ututlat. Je také hodno

obdivu, ºe komplikované v¥ci, které se odehrávají v politice dokáºe dalang p°edat tak,

aby to pochopili v²ichni, a p°esto podat tak, jak to je. Respondent (tatér a kreslí°)

°íká, ºe oce¬uje moderní snahy n¥kterých lidí wayang oºivit a u£init p°itaºliv¥j²í pro

sou£asnou generaci, ale zárove¬ upozor¬uje na to, ºe se nesmí zapomenout na starý

wayang a jeho p·vodní hodnotu. Z orienta£ního pr·zkumu vyplývá, ºe v¥t²ina lidí

na Jáv¥ up°ednost¬uje tradi£ní wayang a pouze n¥kte°í uvedli, ºe preferují moderní.

Obrázek 3.14: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají.
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15) Jaký má pro Vás wayang kulit význam?

Mnoho respondent· se shoduje, ºe wayang je jedine£né um¥ní a kulturní d¥dictví,

které je pot°eba chránit a propagovat. Respondent (sportovní léka°) uvedl, ºe vý-

znam wayangu pro n¥j spo£ívá v náboºenské toleranci tohoto divadla. Respondent

(prodava£ kamen·) °ekl, ºe význam wayangu je pro n¥ho ve vyobrazení kaºdoden-

ního ºivota lidí. Dotázaný (prodava£ a designér) odpov¥d¥l, ºe wayang je pro n¥ho

d·leºitý z hlediska nad£asové hodnoty a �lozo�e, kterou v sob¥ má. Respondent

(podnikatel) °ekl, ºe wayang s sebou nese odkaz morality a mnoho lidí bere wayang

jako respekt a modlitbu k p°edk·m. Podotýká, ºe uº od dávných dob si lidé z Jávy

p°ipomínají zem°elé a p°i sledování wayangu si divák p°ipomene moment, kdy £lov¥k

p°ichází do jiné spirituální dimenze. Respondent (prodava£ a designér) vnímá vý-

znam wayangu v seslaných v¥domostech jeho prarodi£· a p°edk· o tom, jak správn¥

ºít a ne£init zlo. Dotázaný (tane£ník a student wayangu) poznamenal: �Wayang kulit

má pro m¥ hodnoty �lozo�cké, estetické, metafyzické a je to jedna z nejd·leºit¥j²ích

tradic na st°ední Jáv¥.� Více dotazovaných se shoduje, ºe pro n¥ význam wayangu

spo£ívá v r·znorodosti a rozmanitosti povahových rys· jednotlivých hrdin· a moº-

nosti mnohé se z nich nau£it. Vyskytuje se také názor, ºe wayang kulit má velký

náboºenský význam, protoºe byl jedním z nástroj·, jak p°im¥t indonéský lid konver-

tovat k islámu. Z orienta£ního ²et°ení vyplývá, ºe význam wayangu pro mnohé tkví

v udrºení staré tradice a kulturního d¥dictví, které pojednává o p°íkladech r·zných

lidských povah a p°íb¥zích dobra a zla.

16) Co nemáte na wayangu kulit rád(a)?

V¥t²ina respondent· uvedla, ºe na wayangu nemají rádi p°íli² dlouhé trvání p°edsta-

vení a jazyk, kterému nerozumí. N¥kte°í dotázaní se také shodují, ºe jim nevyhovuje

no£ní po°ádání wayangu. Respondent (tane£ník a student wayangu) °ekl: �Kdyº jsem

byl malý, ºivot nebyl tak rychlý, celkové tempo bylo mnohem pomalej²í. Od toho se

odvíjí i délka trvání tradi£ního wayangu. �ivot byl tehdy jednodu²²í, lidé si mohli

dovolit dívat se na wayang celou noc, kdeºto lidé dnes uº nemají £as dívat se na
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p°íb¥hy, které uº £asto znají.� Respondent (opravá° po£íta£·) uvedl, ºe se mu na

wayangu ob£as nelíbí publikum, které je p°íli² hlu£né a on se nem·ºe po°ádn¥ sou-

st°edit na p°íb¥h. Dotázaný (u£itel divadla) poznamenal: � Nelíbí se mi, kdyº dalang

ob£as opakuje n¥které scény £i dialogy, aby nov¥ p°íchozí v¥d¥li, o co zrovna jde.�

Také podotkl, ºe nemá rád, kdyº v dne²ní dob¥ n¥kdy dalangové pozvou mnoho zp¥-

va£ek a host·, vystupuje tam mnoho klaun· a celé je to zam¥°ené pouze na zábavu.

Respondent (student psychologie) uvedl, ºe na wayangu nemá rád mystickou energii.

Ze statistického ²et°ení je z°ejmé, ºe neporozum¥ní jazyku a zastaralost p°íb¥h· jsou

d·vody, pro£ mnozí lidé nemají wayang kulit rádi. Také m·ºeme z grafu pozorovat

rozdíl ve vnímání wayangu mlad²í a star²í generace. Mlad²í lidé mají k wayangu více

výhrad a jsou k n¥mu více kriti£tí neº star²í lidé.
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Obrázek 3.15: Procentuelní rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají.

Obrázek 3.16:Komparace výsledk· odpov¥dí dotázaných (t¥ch, kte°í uvedli, ºe se o wa-
yang kulit zajímají) podle v¥ku.

Obrázek 3.17: Procentuelní rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit nezajímají.

Obrázek 3.18: Zastoupení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang kulit ne-
zajímaj.
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17) Co se podle Vás nelíbí na wayangu kulit jiným lidem?

Mnoho respondent· se shoduje, ºe za men²í zájem lidí o wayang kulit m·ºe moder-

nizace, globalizace a technologizace. Respondent (student religionistiky) uvedl, ºe si

mladí lidé dnes spí²e vyberou co cht¥jí, neº co pot°ebují. Vyberou si, co je jednodu²²í.

Dále se mezi respondenty také vyskytuje názor, ºe wayang není mezi mladými lidmi

populární, protoºe jejich rodina jim nedala základní pov¥domí o tom co je wayang .

Respondent (podnikatel) °ekl: �D¥ti nemají £asto ani základní informace o tom, co

je wayang a poté k n¥mu nem·ºou mít vztah. Mnoho institucí a ²kol, ale i rodin

nedává mladé generaci dostate£né informace o tom, co je wayang . Ne jenom d¥ti, ale

i dosp¥lí jsou dnes velmi ovlivn¥ní modernizací.� Respondent (tatér a kreslí°) uvedl,

ºe nerozumí tomu, pro£ se mladí lidé uº o wayang p°íli² nezajímají, ale myslí si, ºe

jsou zhý£kaní moderní dobou a její formou zábavy, a proto se rychle znudí, nejsou

trp¥liví. Objevuje se také názor, ºe Javánci rádi následují ostatní a moderní trendy

a wayang kulit dnes není p°íli² moderní, tudíº je to také jeden z d·vod·, pro£ o n¥j

klesá zájem. Z orienta£ního pr·zkumu vyplývá, ºe základním problémem mnoha lidí,

kte°í nemají rádi wayang je nedostatek informací o n¥m, neznalost jazyka wayangu

a následné neporozum¥ní obsahu a p°íb¥hu a také délka a monotónnost p°edstavení.

18) Co jste se z wayangu kulit nau£il(a)?

V¥t²ina respondent· se shoduje, ºe je wayang kulit nau£il �lozo�i, p°íb¥h·m amorál-

ním hodnotám - rozli²ovat mezi dobrem a zlem. Také podotýkali, ºe jsou ve wayangu

znázorn¥ny mnohé p°íklady a situace ºivota, z kterých se lidé u£í. Respondent (ta-

ne£ník a student wayangu) uvedl, ºe ve wayangu m·ºe sledovat charaktery hrdin·,

které symbolizují lidské povahy i rozdíly mezi dobrem a zlem, a to moºná zuºitkuje

ve svém ºivot¥. Také °ekl, ºe se z wayangu u£í zdvo°ilosti. Z orienta£ního pr·zkumu

vyplývá, ºe se lidé z wayangu u£í �lozo�i, p°íb¥h·m amorálním hodnotám. Ze statis-

tického ²et°ení m·ºeme pozorovat rozdíly p°ínosu wayangu mladé a star²í generaci.

Mladí se z wayangu u£í spí²e p°íb¥h·m a star²í spí²e �lozo�i.
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Obrázek 3.19: Procentuelní rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají.

Obrázek 3.20:Komparace výsledk· odpov¥dí dotázaných (t¥ch, kte°í uvedli, ºe se o wa-
yang kulit zajímají) podle v¥ku.

19) Vnímáte wayang kulit jako podívanou nebo jako rituál?

Wayang je n¥kdy podívanou, n¥kdy pouze sou£ástí rituálu (o£istný ob°ad vesnice)

a n¥kdy je rituálem samotným (wayang ruwatan). Respondent (u£itel hudby) uvedl,

ºe vnímá wayang jen jako podívanou, ale v¥°í, ºe je wayang kulit seslaný p°edky.

Men²ina dotazovaných uvedla, ºe vnímají wayang kulit jako rituál a n¥kte°í odpov¥-

d¥li, ºe je pro n¥ wayang obojím - i podívanou i rituálem. Z orienta£ních pr·zkum·

vyplývá, ºe pro v¥t²inu lidí je dnes wayang kulit hlavn¥ podívanou a ze statistických

údaj· m·ºeme vy£íst, ºe pro lidi, co se o wayang kulit zajímají i nezajímají je toto

divadlo z mírné v¥t²iny pouze podívanou. Tento záv¥r koresponduje s výpov¥¤mi,

66



kde dotazovaní uvedli, ºe vnímají wayang kulit pouze jako zábavu. Velký rozdíl ale

m·ºeme pozorovat na grafu znázor¬ující vnímání wayangu mladou a star²í generací.

Mladí lidé uvedli, ºe vnímají wayang kulit pouze jako podívanou, zatímco star²í lidé

uvád¥li podívanou, rituál i obojí.

Obrázek 3.21: Procentuelní rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají (vlevo) a ti, co se nezajímají (vpravo).

Obrázek 3.22:Komparace výsledk· odpov¥dí dotázaných (t¥ch, kte°í uvedli, ºe se o wa-
yang kulit zajímají) podle v¥ku.

20) Cítíte skrze wayang kulit propojení s p°edky?

Men²ina dotazovaných odpov¥d¥la, ºe necítí ºádn¥ propojení wayangu s p°edky.

Respondent (u£itel divadla) odpov¥d¥l, ºe nev¥°í, ºe wayang kulit je seslaný jeho

p°edky, protoºe v¥°í, ºe je mnoho zdroj·. Dotázaný (tane£ník a student wayangu)

uvedl, ºe wayang kulit je pro n¥j speciální druh um¥ní, v kterém se mnohé skrývá
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a jsou v n¥m p°íklady ºivota, ale propojení s p°edky v n¥m nevnímá. V¥t²ina ale

uvedla, ºe propojení s p°edky cítí, coº m·ºeme pozorovat na grafu.

Obrázek 3.23: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají.

21) Myslíte si, ºe wayang kulit p°eºije?

V¥t²ina respondent· uvedla, ºe si myslí, ºe wayang kulit p°eºije. Mnoho z nich se

shodlo na tom, ºe wayang p°etrvá, protoºe existují instituce a jedinci, kte°í dbají

na zachování wayangu. Respondent (tatér a kreslí°) je v tomto ohledu pozitivní,

protoºe lidé mají svoji vlastní cestu jak wayang zachovat, nap°. malí°i ho zachovají

ve svých malbách a kresbách. Respondent (student religionistiky) poznamenal, ºe ne

v²echna m¥sta se snaºí chránit wayangovou tradici, jako Yogyakarta a Surakarta, ale

zárove¬ pokud taková m¥sta z·stanou, wayang také p°etrvá. Upozor¬uje na nutnost

wayang opatrovat a vyu£ovat ve ²kolách, aby i mladá generace m¥la k tomuto divadlu

vztah. Respondentka (studentka hudby) je podobného názoru. Myslí si, ºe wayang

p°eºije, protoºe jsou stále ²koly wayangu a bojovníci za zachování této tradice a lidé

kterým na wayangu záleºí. Respondent (podnikatel) p°irovnává wayang k indonéské

historii: n¥která království vzkvétala, zanikla a poté na mnoho let slehla z povrchu

zemského a znovu se objevila. V¥°í, ºe pokud jednoho dne wayang skoro zanikne,

bude vºdy pár lidí, kte°í budou drºet tuto tradici a wayang se zachrání. Dalang Ki

Srimolyono je také pozitivní v prognóze a poukazuje na to, ºe prob¥hlo znovuoºivení

wayangu, a od té doby se d¥ti, ale i dosp¥lí znovu za£ali u£it o um¥ní wayangu.

Respondent (opravá° po£íta£·) se naopak obává, ºe wayang nep°eºije, i kdyº by

si to p°ál a je mu líto, ºe se jeho generace o wayang p°íli² nezajímá. Je rád, ºe se

o tuto tradici zajímají zahrani£ní studenti a v¥dci. Z orienta£ního ²et°ení nicmén¥

vyplývá, ºe v¥t²ina Javánc· si myslí, ºe wayang kulit p°etrvá do dal²ích generací.
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Ze statistických údaj· m·ºeme vypozorovat, ºe ob¥ skupiny - lidé se zaujetím pro

wayang kulit i bez n¥j v¥°í v existenci wayangu do budoucnosti.

Obrázek 3.24: Procentuální rozloºení odpov¥dí dotázaných, kte°í uvedli, ºe se o wayang
kulit zajímají (vlevo) a ti, co se nezajímají (vpravo).

3.2 Výpov¥di dalang·

3.2.1 Dalang Ki Parjoyo, 59

Ki Parjoyo je dalang a u£itel wayangu, který se rozhodl stát loutká°em z vlastní

v·le a nikoliv d¥di£n¥. Za£al chodit na st°ední ²kolu se specializací na wayang kulit

a vlastní v·lí se vypracoval na takovou úrove¬, ºe mohl mít svá p°edstavení. Poté

pokra£oval ve studiu loutká°ství na ISI v Yogyakart¥.7 Dnes hraje nej£ast¥ji p°i p°í-

leºitosti o£i²t¥ní vesnice, na svatbách a narozeninách. Má také moºnosti hrát wayang

kulit pro komer£ní ú£ely, takové nabídky ale odmítá. �asto hraje wayang ruwatan,

a poukazuje na to, ºe takovýchto wayang· je uº mén¥ amén¥, ale stále jsou lidé, kte°í

si wayang ruwatan objednávají, hlavn¥ na vesnici. Na otázku, o £em mluví v gara-

gara scénách odpovídá, ºe mu jde hlavn¥ o zábavu. Zavádí °e£ na d·vod po°ádání

wayangu, organizátory, lidi v publiku atd. Snaºí se publikum rozesmát a vytvo°it

dobrou náladu. O politice v¥t²inou nemluví. Jeho diváky, ale i ºáky jsou podle jeho

slov, mladí, dosp¥lí, sta°í i d¥ti - lidé v²ech v¥kových skupin a dodává, ºe je dnes

více lidí, kte°í cht¥jí studovat wayang , neº p°ed n¥kolika lety. Poukazuje na to, ºe

wayang je plný symbol·, a ºe je d·leºité tuto symboliku znát. Na otázku preference

tradi£ního nebo moderního wayangu odpovídá, ºe má rád obojí. Nevadí mu zkrácení

p°edstavení na polovinu £i mén¥ a také má rád r·zné formy wayangu v kolaboraci

s jiným um¥ním - nap°. tancem. On sám hraje mimojiné moderní p°edstavení s vyu-
7Institut Seni Indonesia=um¥lecká vysoká ²kola
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ºitím sv¥telných efekt·, elektrického ozvu£ení a r·zných dal²ích moderních úprav. Na

otázku jaký má pro n¥ho wayang kulit význam odpovídá, ºe ho vnímá jako médium

k ²í°ení vzd¥lání i zábavy, k uskute£n¥ní p°ání a modliteb, i jako nástroj komunikace

k jejich docílení. V¥°í, ºe v¥domosti wayangu jsou seslané p°edky a zachované i udr-

ºované jejich prost°ednictvím. P°ed za£átkem p°edstavení se vºdy modlí k p°edk·m

dalang·m, jeho u£itel·m a sm¥°uje k nim své nad¥je a p°ání. �íká, ºe jsou jako jeho

ochránci.

3.2.2 Dalang Ki Srimolyono, 45

Ki Srimolyono se stal dalangem d¥di£n¥, zp·sobem keturunan neboli dari turun te-

murun 8 Na otázku, zdali je velký rozdíl mezi dalangem, který se stal loutká°em

vlastní pílí formou studia ve specializovaných ²kolách a dalangem, který toto po-

volání získal d¥di£n¥ a u£il se od otce £i d¥de£ka, odpovídá, ºe je to velký rozdíl.

Je to podle jeho slov o pocitu a dari turun temurun je n¥co, co se nedá nau£it,

ale n¥co, co uº má £lov¥k v sob¥, s £ím se narodí. Toto um¥ní si ale doplnil stu-

diem na ISI v Yogyakart¥. Uvedl, ºe v¥t²inou hraje p°i p°íleºitostech svatby, ob°ízky,

o£i²t¥ní vesnice a kulturních akcí. Hraje jak celove£erní p°edstavení, tak i zkrácená.

V gara-gara £ástech se snaºí být prost°edníkem mezi vládou a lidem. Mluví v¥t²inou

o váºných tématech a politice, ale ani zábav¥ se nebrání. Odhaduje své vystoupení

na 40% komických scén a 60% váºných a poukazuje na to, ºe prodluºování komických

scén ztrácí skute£nou podstatu wayangu. Podotýká, ºe po znovuoºivení wayangu

p°ibliºn¥ p°ed dvaceti lety, se o wayang za£alo zajímat více lidí a utvo°ilo se mnoho

sanggar·.9 Také ve ²kolách se za£aly vyu£ovat základy kulturních tradic Jávy v£etn¥

wayangu a d¥ti mají dnes v¥t²í pov¥domí o p°íb¥zích, hrdinech a celkovém konceptu

wayangu více, neº m¥li d¥ti p°edchozí generace. Poukazuje na d·leºitost osobního

rituálu vykonávaného dalangem, p°ed tím neº p°edstavení za£ne ve form¥ modliteb,

p·stu atd. Wayang ruwatan nem·ºe hrát, protoºe v jeho rodin¥ existuje speciální
8keturunan = (z jav.) p·vod, sestoupení, dari turun temurun = (z jav.) zp·sob

p°edávání schopností z generace na generaci
9Domácí organizace, kde se lidé schází za ú£elem studia wayangu.
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pravidlo, které °íká, ºe pokud dalang nemá minimáln¥ jedno vnou£e, tak mu nená-

leºí vystupovat s wayangem ruwatan. V jeho rodin¥ se v¥°í, ºe stá°ím nabývá £lov¥k

moudrosti a dalang , který nemá vnou£e, je²t¥ není dost zralý, tím pádem moudrý

a nenasbíral dostatek zku²eností a v¥domostí, aby wayang ruwatan mohl hrát. Na

otázku, zda up°ednost¬uje tradi£ní nebo moderní wayang , odpovídá tradi£ní, ale

zárove¬ se nebrání modernímu, protoºe pokud chce vyd¥lat peníze, musí hrát také

vystoupení s moderními prvky a p°izp·sobit se poptávce.

3.2.3 Dalang Ki Ragil, 38

Ki Ragil je dalang , který se rozhodl stát dalangem z vlastní v·le a nikoliv d¥di£n¥ a je

výjime£ný tím, ºe £asto po°ádá svá vystoupení pro javánskou komunitu ºijící na Ka-

limantanu. Sám pochází z Východní Jávy, ale jeho styl odpovídá surakartské tradici.

Jeho rodi£e ho nepodporovali v jeho odhodlání stát se dalangem, protoºe oni sami

m¥li um¥leckou ketoprakovou skupinu,10 která zbankrotovala. Na st°ední ²kole m¥l

své první vystoupení pro p°átele a poté se rozhodl v¥novat se tomuto um¥ní více do

hloubky. Studoval pouze neformáln¥ samostudiem a v zájmových komunitách, nikoliv

ale na um¥lecké ²kole. V gara-gara scénách mluví o sou£asných problémech Indonésie

a £asto diskutovaných tématech mezi lidmi. Také gara-gara prokládá humornými scé-

nami a vyuºívá grotesky a bláznivé komedie. Samoz°ejm¥ ale hodn¥ záleºí na kontextu

a p°íleºitosti, pro kterou se wayang hraje. Podotýká, ºe si sponzor p°edstavení £asto

°ekne, jaká témata se mají v gara-gara scénách objevit. Stejn¥ jako Ki Srimolyono

poznamenává, ºe dle jeho pozorování publika si sta°í lidé uºívají více hlavní linii p°í-

b¥hu a mladí zase více komické scény a £ásti s pozvanými hosty. V¥t²inu vystoupení

má na Kalimantanu a Východní Jav¥, a to jak celove£erních, tak zkrácených. Na Ka-

limantanu má svoji skupinu hudebník· a zp¥va£ek sinden, s kterými vºdy vystupuje.

Podle jeho slov necítí ºádn¥ propojení wayangu s p°edky. D·leºitým rysem wayangu

je pro n¥ho udrºení t°í �T�, které by m¥l wayang obsahovat, a to: tontonan, tuntunan

a tatanan, neboli podívaná, obsah a °ád (ve smyslu zdvo°ilosti a pokory). Podle n¥ho

ale dnes lidé £asto vnímají wayang jenom jako tontonan (podívanou). Význam wa-

10ketoprak je tzv. javánská opera a jedna z kulturních tradic Jávy
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yangu pro n¥ho spo£ívá v udrºení v²ech t¥chto t°í prvk· a také schopnosti nau£it se

n¥co d·leºitého z kaºdého charakteru postav, které v p°íb¥zích vystupují a z jejich

celkové �lozo�e, um¥ní i v¥domostí. Poukazuje na d·leºitost inovací ve wayangu,

aby se stal p°itaºliv¥j²ím pro mladou generaci. Nesmí se ale jeho modernizace p°íli²

vzdálit od p·vodního konceptu wayangu. Na otázku, pro£ lidé p°estávají mít zájem

o wayang , odpovídá, ºe je to pro n¥ nejspí² p°íli² staré, a proto ani nemají zájem se

o tom n¥co nau£it. Myslí si, ºe wayang kulit p°etrvá, protoºe jsou stále lidé, kte°í se

cht¥jí u£it um¥ní wayangu a jsou po°ádány wayangové festivaly a je také mnoho lidí

ze zahrani£í, kte°í se touto tradicí zabývají.
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�ást IV

Záv¥r
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V této práci jsem se zam¥°ila na tradi£ní indonéské divadlo wayang a pokusila

jsem se shrnout základní informace o tomto um¥ní a také zjistit orienta£ním dotaz-

níkovým ²et°ením a vlastním pozorováním, jak v dne²ní dob¥ lidé na Jáv¥ wayang

kulit vnímají. Vybrala jsem si toto téma z d·vodu, ºe v dne²ním rychle se globalizu-

jícím sv¥t¥ je podle mého názoru d·leºité zachovávat a udrºovat staré tradice, kterou

wayang bezesporu je a snaºit se, aby toto kulturní d¥dictví nezaniklo. Nutí £lov¥ka

k zamy²lení, jako nap°íklad i u Shakespearových her, ºe £lov¥k a jeho podstata se

v pr·b¥hu v¥k· aº tolik nem¥ní. Orientovala jsem se v této práci jak na roli lout-

ká°e, tak na diváka samotného, na jejich motivace a na úlohu dalanga ve spole£nosti.

Pokusila jsem se také nastínit náboºenskou d·leºitost a tradi£ní hodnotu wayangu

v kultu°e Indonésie (p°edev²ím na Jáv¥) a také nutnost zachování kontinuity tohoto

unikátního loutkového stínového divadla jak z d·vodu udrºení speci�cké indonéské

tradice, tak kv·li skute£nosti, ºe wayang je zdrojem v¥d¥ní a dává diváku obraz

o sv¥t¥, lidech a vesmíru.

Z orienta£ního a statistického ²et°ení jsem vypozorovala n¥kolik jev·, které se

týkají mého objektu zkoumání. Z výzkumu vyplývá, ºe wayang kulit je na Jáv¥

ohroºenou, ale p°esto stále ºivou tradicí, která je ochra¬ována a udrºována zejména

na St°ední Jáv¥. Je n¥kolik faktor·, které ji ohroºují a to globalizace, technologizace,

modernizace a náboºenské d·vody. Pov²imla jsem si, ºe celkov¥ mezi lidmi klesá

zájem o sledování wayangu, ale v¥t²ina Javánc· si této tradice váºí a obdivují dalanga

za jeho schopnosti. P°estoºe n¥kte°í Javánci nev¥dí o wayangu skoro v·bec nic, velká

v¥t²ina zná základní informace i více. Objevilo se mnoho snah wayang zmodernizovat

a u£init ho p°itaºliv¥j²ím pro mladé lidi a vyvarovat se toho, aby se tato tradice

uzav°ela pouze do sfér zú£astn¥ných komunit. Tyto snahy ale nebyly podle mého

názoru bu¤ velmi efektivní anebo byly, ale ohroºují existenci samotného tradi£ního

wayangu. Nicmén¥ je wayang kulit stále velmi roz²í°eným um¥ním a jeho loutky

purnokawani a kayon jsou symbolem tradi£ní javánské kultury a tyto loutky £i jejich

motivy je moºné vid¥t na obrazech, plakátech, nápisech ve m¥stech i vesnicích po

celé Jáv¥. Existují celé vsi, které se zam¥°ují na výrobu wayangových loutek a rodiny,

které tyto loutky vyráb¥jí d¥dí tradici tohoto °emesla z generace na generaci. Zde se
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vyráb¥jí loutky na skute£né hraní a p°edstavení, ale také suvenýry pro turisty. Dle

mého pozorování, byl wayang v minulosti více sou£ástí kaºdodenního ºivota a dnes

je více symbolem a zp·sobem prezentace javánské kultury skrze populární loutky.

V¥t²ina respondent· tohoto pr·zkumu se ale shodla, ºe podle nich wayang kulit jako

aktivní um¥ní z Jávy nezmizí a p°etrvá i v této moderní a rychle se m¥nící dob¥.
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P°ílohy

K práci jsou p°iloºena t°i DVD s materiálem z výzkumu. Materiál obsahuje video a audio záznamy

rozhovor·, elektronické dotazníky a kopie ti²t¥ných dotazník·.
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