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Jei norime pakviesti dvasias, turime groti tradiciniais instrumentais, tradicinius kūrinius. Jei 

kūrinius pakeistume, (...) dvasios neateitų. 

Pak Legono 

ĮVADAS 

Su centrinės Javos gamelano muzika pirmą kartą gyvai teko susidurti 2011-2012 m. Indonezijoje, 

pagal Darmasiswa programą studijuojant ISI Surakarta menų institute. Pamažu vis iš arčiau pažįstant 

grojimo centrinės Javos gamelanu specifiką, instrumentus, taisykles, ėmė dominti ir kiti regioniniai 

stiliai. Institute pradėjus mokytis pietvakarių centrinėje Javoje esančio Banjumas regiono muzikinio 

stiliaus čalungo, nustebino tai, kad šis bambukinių ksilofonų ansamblis itin primena gamelaną savo 

struktūra, taisyklėmis, instrumentine sandara, bet bambuko medžiaga, skambanti visai kitaip nei 

bronza, suteikia kitokį garsinį atspalvį – kur kas nuotaikingesnį, judresnį nei didingi bronzinių 

metalofonų bei gongų garsai. Tai paskatino domėtis Banjumas regionu, jo muzika, kultūra, dėmesį 

patraukė savita kultūra, žmonių charakteris, liaudies menai.  

Antrą kartą į Javos salą atvykau 2013 m., šįkart jau su tikslu gilintis į Banjumas regiono muzikinę 

kultūrą. Spalio ir lapkričio mėnesiais apsistojau centriniame regiono mieste Purvokerte, iš kurio 

motoroleriu važinėjau po aplink vykstančius renginius, ceremonijas, pasirodymus, lankiausi įvairiose 

institucijose, muzikantų ir kultūros veikėjų namuose. Banjumas muzikos ir kultūros tyrinėjimo 

procese labai daug padėjo ten gyvenantys draugai, kurie geraširdiškai patardavo, vertėjaudavo, 

padėdavo rasti vertingos informacijos. Žinoma, tyrimą lengvino ir pačių Banjumas gyventojų 

geranoriškumas, atvirumas, meilė savo kraštui ir jų noras, kad žinios apie jį sklistų už regiono ribų.  

Tyrimo metodai 

Gilinantis į Banjumas muzikinę kultūrą, buvo atliktas empirinis tyrimas, naudota kokybinė 

socialinių mokslų metodologija. Etnografinio lauko tyrimo metu duomenys ir žinios apie vietinę 

kultūrą buvo renkami dalyvaujančio stebėjimo, pokalbių, nestruktūruotų arba pusiau struktūruotų 

interviu būdu. Per du mėnesius, praleistus Banjumas, teko nemažai bendrauti su regiono muzikinės 

kultūros žinovais – iš čia kilusiais patyrusiais muzikantais, instrumentų meistrais, kultūros ir švietimo 

veikėjais, vietiniais intelektualais. Pateikėjai buvo pasirenkami ne atsitiktinai, o kognityviniu metodu 

– juos nurodydavo daugelis sutiktų Banjumas gyventojų kaip gerai išmanančius vietinę kultūrą, 

daugelį metų muzikuojančius, mokančius, rašančius apie regiono muziką ir kitus atlikimo menus. 

Tam tikra prasme patys Banjumas gyventojai atrinko pateikėjus kaip reprezentatyvius. Pateikėjai 

suteikė tiek dokumentinės informacijos apie muzikinę kultūrą (apie instrumentus, grojimo būdus, 

pasirodymų visumą, funkcijas, reikšmę), tiek asmeninės, vertinamosios (išsakė savo nuomonę, 

vertybines pozicijas Banjumas muzikos žanrų, su jomis susijusių religinių praktikų, socialinio 
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konteksto klausimais). Lauko tyrimo metu nekildavo problemų dėl distancijos tarp manęs ir pateikėjų, 

jų atvirumo stokos, nenoro atsiskleisti. Stebėdama įvairius muzikinius pasirodymus, ceremonijas, 

repeticijas būdavau matoma, bet tai netrikdė renginių eigos, nekeitė dalyvių elgesio. Veikiausiai toks 

atvirumas ir noras dalintis žiniomis bei patirtimi susijęs su neproblematišku tyrimo objektu – 

Banjumas muzikine kultūra ir jos socialiniu kontekstu. Šiuo klausimu dalintasi noriai, su 

pasididžiavimu, tad, elgdamasi pagal vietines mandagumo ir pagarbos normas, galėjau be didelių 

trukdžių gilintis į rūpimus dalykus. 

Empirinio tyrimo metu surinktus duomenis analizavau keleto teorinių metodų pagalba. Nuo 

pirminių duomenų gavimo prie jų teoretizavimo prieita indukciniu metodu, kuriuo nuo informacijos, 

gautos stebėjimo bei interviu metu, prieita prie platesnių apibendrinimų. Analizės metodu buvo 

siekiama atskleisti įvairius sudėtingos muzikinės, sociokultūrinės realybės elementus, ryšius tarp jų. 

Abstrakcijos metodu naudotasi tam, kad nagrinėjant margą muzikinį regiono pasaulį, apimantį šimtus 

meno grupių, dešimtis skirtingų muzikinių žanrų ir stilių, būtų lengviau susikoncentruoti ties 

esminiais muzikinės kultūros bruožais, nepaskęsti detalėse. Svarbesni elementai nuo mažiau svarbių 

atskirti remiantis abstrakčiu mąstymu, empiriniais duomenimis, Banjumas meno grupių statistika. 

Galiausiai, sinkretinį Banjumas muzikinės kultūros pobūdį,  padėjo atskleisti sintezės metodas. Juo 

atskiri analizės metu išskirti muzikinės realybės aspektai buvo jungiami į bendrą visumą, siekiant 

atskleisti kultūrinį daugialypumą. Kognityviniu metodu siekta priartėti prie vietinių Banjumas 

gyventojų mąstymo, kategorizavimo, remtasi jų vartojamomis sąvokomis. 

Naudota literatūra 

Ieškodama literatūros apie Banjumas regiono tradicinę muziką, radau jos itin nedaug. Tai 

kontrastavo su galybe knygų, disertacijų, parašytų apie centrinės Javos dvaro miestų Surakartos ir 

Džogdžakartos gamelaną, laikomą tarsi Javos klasikine muzika. Apie kitų Javos regionų, turinčių 

savitą gamelano stilių ir liaudies menus informacijos ir tyrinėjimų gerokai mažiau. Ko gero 

išsamiausiai Banjumas muzikinę kultūrą aprašė du amerikiečių etnomuzikologai: Richardas 

Andersonas Suttonas ir René Lysloffas, tapę savotiškais netiesioginiais mano mokytojais apie šį 

kraštą. R. A. Suttonas 1991 m. aprašė Banjumas regiono gamelano stilių, čalungo ansamblį, kitus 

regiono stilius savo knygoje apie mažiau žinomas gamelano formas įvairiose Javos vietovėse.1 R. 

Lysloffas savo daktaro disertacijoje bei pagal ją išleistoje monografijoje2 tyrinėjo vietinį Banjumas 

šešėlių-lėlių teatrą vajangą, atskleisdamas regionines ypatybes bei Javos kultūros universalijas. Savo 

                                                           
1 SUTTON, R. Anderson. Traditions of gamelan music in Java: musical pluralism and regional identity. Cambridge 

University Press, 1991. 291 p. 
2 LYSLOFF, René. Srikandhi dances Lengger : a performance of music and shadow theather in Central Java. KITLV 

Press, Leiden, 2009. 571 p. 
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straipsniuose etnomuzikologas aprašo ir kitas specifines Banjumas regiono meno formas: vokalinę 

vajango versiją džemblungą, lengero šokėjų, kurioms akomponuoja čalungo ansamblis, 

pasirodymus.3 Šiek tiek detalių apie Banjumas muziką, instrumentus, dermes, terminologiją galima 

sužinoti ir iš klasikinio Jaapo Kunsto darbo, originalo kalba parašyto 1934 m., Music in Java: Its 

History, Its Theory and Its Technique.4 Šis veikalas leidžia pamatyti tam tikrus pokyčius 

instrumentinių ansamblių sandaroje, terminologijoje, kai kuriuose muzikiniuose procesuose. Rašant 

apie gamelano muziką, teoriją, instrumentus, socialinį kontekstą, itin vertingi buvo išsamūs Richard 

Picvance‘o bei Henry Spillerio darbai.5 Apie Pietryčių Azijos, Indonezijos, Javos muzikinę kultūrą 

daug vertingos informacijos radau profesionaliuose, orientuotis padedančiuose žinynuose-

enciklopedijose World Music, The New Grove Dictionary of Music and Musicians ir Garland 

Handbook.6 Literatūros darbo tematika Lietuvoje pavyko rasti gana nedaug, tad jos ieškoti važiavau 

į kelis šimtus metų Indoneziją valdžiusius Nyderlandus. Lankiausi Leideno universiteto KITLV7 

bibliotekoje ir Tropikų instituto bibliotekoje Amsterdame. 

Objektas, tikslas ir uždaviniai 

Tyrinėjimo objektas – Banjumas muzikinė kultūra, kitaip tariant, muzika ir ją atliekanti, jos 

besiklausanti, su ja susijusi visuomenė. Darbo tikslas – aprašyti Banjumas regiono muzikinę kultūrą, 

gyventojų muzikinę raišką. Darbe siekiama ne įsigilinti į vieną konkretų stilių ar muzikinį reiškinį, 

bet norima pamatyti bendrą muzikinę visumą, dominuojančius, daugumai gyventojų pažįstamus 

žanrus. Stebėdama regiono kultūrinį gyvenimą, bendraudama su vietiniais, ėmiau atlikimo menus 

sieti su religijomis, tikėjimais, nes menai čia glaudžiai susiję su dvasiniu pasauliu – Javos religija, 

induizmu-budizmu, islamu. Dažnai šių religijų elementai pinasi tarpusavyje, atsiranda sinkretiniai 

                                                           
3 LYSLOFF, René. Non-puppets and non-gamelan: wayang parody in Banyumas. In: Ethnomusicology, Vol. 34, No. 1 

(Winter, 1990). 19-35 p. 

LYSLOFF, René, Rural Javanese „Tradition“ and Erotic Subversion: Female Dance Performance in Banyumas (Central 

Java). In: Asian Music, Volume XXXIII-1, Fall/Winter 2001-2002. 1-19 p. 
4 KUNST, Jaap. Music in Java: Its History, Its Theory and Its Technique. Nijhoff, 1973. 660 p. 
5 PICVANCE, Richard. A gamelan manual: a player‘s guide to the central Javanese gamelan. Jaman Mas Books, 2005. 

260 p. 

SPILLER, Henry. Focus– Gamelan Music of Indonesia. Taylor & Francis, 2008. 302 p. 

SPILLER, Henry. Gamelan: The Traditional Sounds of Indonesia. Volume 1, ABC-CLIO, 2004. 395 p. 
6 BROUGHTON, Simon, ELLINGHAM, Mark, TRILLO, Richard. World Music: The Rough Guide II, Rough Guides, 

2000. 673 p. 

MILLER, Terry E., WILLIAMS, Sean. The Garland Handbook of Southeast Asian Music. Routledge, 2008. 496 p. 

SADIE, Stanley. The New Grove dictionary of music and musicians. Volume 12. Huuchir to Jennefelt. Macmillan, 

2001. 950 p. 

SADIE, Stanley. The New Grove dictionary of music and musicians. Volume 24. Sources of instrumental ensemble 

music to Tait. Macmillan, 2001. 933 p. 
7 KITLV - Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde – Karališkasis Nyderlandų institutas Pietryčių Azijos 

ir Karibų studijoms.  
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tikėjimai ir praktikos. Norint aprėpti Banjumas muzikinės kultūros įvairialypumą, išsikelti keli 

uždaviniai: 

- aptarti muzikinį-kultūrinį Banjumas kontekstą geografinėje plotmėje: Pietryčių Azija, 

Indonezija, Javos sala; 

- įsigilinti į Banjumas regiono savitumą: kalba, geografija, istorija, pagrindiniai muzikos žanrai; 

- plačiau aprašyti pagrindinių Banjumas muzikinių stilių bruožus, socialinį kontekstą, sąsajas 

su religijomis. 

Darbo struktūra 

Minėti uždaviniai formuoja darbo struktūrą. Siekiant suprasti Banjumas muzikos kontekstą, 

svarbu pažvelgti į tai, kas egzistuoja aplink šį regioną – taip darosi aiškiau, kokios įtakos, istoriniai 

procesai veikė regiono muziką. Pirmoje dalyje kalbama apie Pietryčių Azijos, Indonezijos, Javos 

salos muzikinę kultūrą. Aptariant šių nuo didžiausio iki mažiausio pristatomų regionų muzikinius ir 

kultūrinius bruožus, susitelkiama į tai, kas aktualu gilinantis į Banjumas muziką: kultūrinės įtakos, 

religiniai, politiniai, geografiniai aspektai. Antrojoje dalyje išsamiau tyrinėjamas pats Banjumas 

regionas, jo istorija, geografija, muzikinis pagrindas – gamelanas (karavitanas), skirtingi jo taikymai 

tradiciniuose vietiniuose atlikimo menuose. Pasitelkiant Banjumas kultūros ir turizmo departamento 

surinktą statistiką, trečiojoje dalyje analizuojami populiariausi muzikiniai žanrai, jie siejami su 

religiniais elementais: Javos religija, induizmu, islamu. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad religiniai 

elementai egzistuoja sinkretiškai, be to, kai kurie menai neturi sąsajų su religijomis. Pažymėtina, jog 

religiniai sluoksniai, išskirti analizuojant Banjumas muzikinę kultūrą, pasirinkti aiškumo dėlei, 

mokslo tikslais, jie nėra skiriami realiame gyvenime. Šiuo išskaidymu norėta atskleisti Banjumas 

muzikinių žanrų paletę, parodyti muzikinės raiškos įvairovę. Javoje muzikiniai pasirodymai paprastai 

būna susiję su kitais atlikimo menais: šokiu, teatru, vietiniai gyventojai dažniau vartoja ne terminą 

muzika, bet menai (indon. seni), taip įvardindami visą kompleksinį meno pasirodymą. Dėl šios 

priežasties kalbant apie Banjumas regione atliekamą muziką, nuošalyje nėra paliekami ir kiti šalia jos 

egzistuojantys atlikimo menai. Darbo prieduose pateikiama Banjumas regiono meno grupių statistika, 

pateikėjų sąrašas, interviu ir tekstą iliustruojanti video medžiaga. 

Nemažai specifinių regioninių terminų, vartojamų darbe, lietuvių kalba pasirodo pirmą kartą, 

pvz.: bambukinių ksilofonų ansamblis čalungas, Banjumas transo šokis ebegas, tradiciniai lengero 

šokiai. Šie terminai buvo lietuvinami pagal lietuvių kalbos taisykles, jų reikšmes galima rasti darbo 

gale esančiame žodynėlyje. Kiek labiau žinomi terminai, susiję su gamelano muzika, instrumentų 
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pavadinimai, jų lietuviškos formos buvo vartojamos remiantis 2000 m. išleista Muzikos 

enciklopedija.8  

Aktualumas  

Darbas apie Banjumas regiono muzikinę kultūrą aktualus švietimo, moksline, tarpkultūrinio 

supratimo prasme. Jis papildo negausius Lietuvos tyrinėtojų antropologinius-etnomuzikologinius 

darbus apie neeuropines kultūras, skatina pasaulio muzikinių kultūrų pažinimą, suvokimą, atskleidžia 

vietinės kultūros nulemtas muzikos vertinimo subtilybes. Kaip minėta, nedaug tyrinėjimų iki šiol 

atlikta ir apie patį Banjumas regioną, tad šis darbas papildo mokslinius regiono kultūros tyrinėjimus 

ir globaliu mastu, prisideda prie Banjumas bei mažiau žinomų Javos regionų kultūros tyrinėjimų.  

                                                           
8 Muzikos enciklopedija. I tomas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 560 p. 
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1 BANJUMAS REGIONO MUZIKOS GEOGRAFINIS KONTEKSTAS 

Pietvakarinėje centrinės Javos dalyje esantis Banjumas regionas nėra gerai žinomas Indonezijoje. 

Pasitaiko, kad jo nėra girdėję net ir kitų Javos salos regionų gyventojai. Tad nesitikint, kad skaitytojas 

iš Europos ar kitų pasaulio vietų žinos apie kultūrinius ar muzikinius Banjumas regiono ypatumus, 

norisi pristatyti šį regioną pamažu, iš tolo. Tai padės geriau suprasti geografinį, muzikinį, kultūrinį 

kontekstą, taps aiškiau, kuo Banjumas regionas panašus ir kuo skiriasi nuo aplink jį esančių vietovių. 

Šiame skyriuje aptariami bendri Pietryčių Azijos, Indonezijos bei joje esančios Javos salos muzikiniai 

bruožai, kalbama apie tai, kas tiesiogiai siejasi su Banjumas muzikine kultūra bei gilina suvokimą 

apie ją. 

1.1 Pietryčių Azijos muzikinė kultūra 

Pietryčių Azija – tai nuo XX a. išskiriamas regionas, apimantis valstybes, esančias į pietus nuo 

Kinijos, į rytus nuo Indijos, į vakarus nuo Naujosios Gvinėjos ir į šiaurę nuo Australijos. Pietryčių 

Azijos subregionas sudarytas iš žemyninės ir jūrinės (salyno) dalių. Šiam regionui priskiriamos šalys: 

Kambodža, Laosas, Mianmaras, Tailandas, Vietnamas, Malaizija, Brunėjus, Rytų Timoras, 

Indonezija, Filipinai ir Singapūras. Visos šios šalys, išskyrus Rytų Timorą, priklauso politinei 

ekonominei ASEAN9 asociacijai. Šiuolaikinės valstybių sienos labiau atspindi naujas geopolitines 

realijas nei ilgalaikes kultūrines ribas. Dauguma Pietryčių Azijos valstybių yra etniškai, lingvistiškai 

heterogeniškos, valstybių sienos dažnai yra istoriniai atsitiktinumai ir nesutampa su etninėmis ir 

kultūrinėmis sritimis. Pavyzdžiui, Indonezijos valstybė atsirado salynui gavus nepriklausomybę nuo 

Nyderlandų, o Filipinai kaip salų grupė buvo suvienyta ispanų karaliaus sūnaus Felipe.10 Pietryčių 

Azijai būdingas tropinis klimatas, karštis, drėgmė, tarpusavyje besikeičiantys sausasis ir lietaus 

sezonai.  

Manoma, jog pirmieji regioną apgyvendino austroneziečiai, dar vadinami proto-malajais ar 

deutero-malajais. Jie apgyvendino rytinę žemyninės Pietryčių Azijos dalį, o vėliau buvo stumiami į 

pietus austroazijatų. Austroneziečių kilmės tautos dabar apgyvendinusios Malaiziją, Indoneziją ir 

Filipinus. Trys pagrindinės austroazijatų grupės buvo monai, khmerai ir viet-muongai. Monai XVI a. 

buvo asimiliuoti birmiečių ir tajų, dabar keletas tūkstančių jų gyvena prie Mianmaro ir Tailando 

sienos. Khmerų imperija, egzistavusi IX-XV a., buvo užkariauta kaimynų, o dabar iš jos yra likusi 

Kambodžos karalystė. Viet-muongai dabar yra apgyvendinę Vietnamą.11 Lingvistinis ir etninis 

Pietryčių Azijos paveikslas yra labai sudėtingas, susidedantis iš daugelio grupių. Vienas paprastesnių 

                                                           
9 ASEAN – Association of Southeast Asian Nations. 
10 MILLER, Terry E., WILLIAMS, Sean. The Garland Handbook of Southeast Asian Music. Routledge, 2008. P. 4. 
11 Southeast Asian arts, In: Encyclopaedia Britannica. Prieiga per internetą: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/556535/Southeast-Asian-arts. [Žiūrėta 2014 m. kovo 18 d.] 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/556535/Southeast-Asian-arts
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būdų orientuotis šioje įvairovėje – suskirstyti vietines kalbines grupes į austroneziečius ir ne-

austroneziečius. Beveik visos austroneziečių kalbos egzistuoja salynų ir pusiasalių dalyje, o ne-

austroneziečių – žemyninėje regiono dalyje. Nei vienos iš šių grupių kalbinės teritorijos neapsiriboja 

Pietryčių Azija. Austroneziečių kalbos plačiausiai geografiškai paplitusios pasaulyje ir apima 

daugelio Ramiojo vandenyno salų kalbų. Ne-austroneziečių kalbų grupė, kurią sudaro keturios ar 

penkios kalbų šeimos, išsitęsia į Azijos gilumą, siekia Himalajų kalnyną.12 Ne-austroneziečių kalbas 

galima skirstyti į austroazijatų, tajų-kadajų ir sino-tibetiečių.  

 Specifiniai regiono muzikos bruožai 

Pietryčių Azijos muzikinė kultūra yra labai įvairi, tačiau galima pastebėti tam tikrus visam 

regionui būdingus bruožus, peržengiančius kalbos, etninių grupių, teritorijų ribas. Išskirtinis Pietryčių 

Azijos muzikinis bruožas – tai įvairaus dydžio horizontalūs ir vertikalūs gongai, turintys iškilimą 

viduryje. Šis iškilimas idiofonams suteikia konkretų toną, kurio neturi plokšti Rytų Azijos gongai. 

Dėl aiškių tonų atsiranda galimybė gongus suderinti, sudaryti jų ansamblius, išgroti melodijas.13 Kiti 

visam regionui būdingi instrumentai –  ksilofonai, bambukinės fleitos. Manoma,14 kad ksilofoną 

reikėtų kildinti būtent iš Pietryčių Azijos. Mediniai ir bambukiniai, kabantys ir horizontalūs ksilofonai 

aptinkami visame regione. Seniausi iki šiol atrasti Pietryčių Azijos instrumentai – akmenų ksilofonai, 

vadinami litofonais. Šių didelių suderintų akmeninių plokščių rinkiniai buvo atkasami Vietname nuo 

maždaug 1950 m. Išskirtiniai skirtingose Pietryčių Azijos vietose rasti instrumentai – bronziniai 

būgnai, plokščiu ir įmantriai išraižytu viršumi, datuojami IV a. p. m. e.15 Seniausieji regiono 

instrumentai turi bendrumų su dabartiniais dėl savo formos, medžiagos, iš kurios jie pagaminti. 

                                                           
12 WINZELER, Robert L. The Peoples of Southeast Asia Today: Ethnography, Ethnology, and Change in a Complex 

Region. Altamira Press, 2011. P. 11. 
13 Plg. SADIE, Stanley. The New Grove dictionary of music and musicians. Volume 24. Sources of instrumental 

ensemble music to Tait. Macmillan, 2001. P. 95. 
14 MILLER, Terry E., WILLIAMS, Sean. The Garland Handbook of Southeast Asian Music. Routledge, 2008. P. 56-57. 
15 Ibid. P. 58. 
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Pav. nr. 1. Pietryčių Azijai būdingi gongai su iškilimu viduryje. 

Regiono muzika dažnai apibūdinama kaip skambi, aidinti, gaudi. Matyt, labiausiai dėl to, kad 

žinomiausia ir labiausiai pastebima šių vietovių muzika – tai bronzinių gongų, metalofonų muzika, 

atliekama instrumentinių ansamblių. Indonezijoje šie ansambliai vadinami gamelanu, Filipinuose – 

kulintang, Tailande – pi phat. Įprasta ansamblių instrumentinė sudėtis: kabantys gongai, būgnai, 

ksilofonai, metalofonai, horizontalieji gongai, kurie gali būti išdėlioti viena arba dviem eilėmis, ratais. 

Papildomi instrumentai gali būti fleitos, citros, vyriškas ar moteriškas vokalas. Svarbus šių ansamblių 

bei daugelio kitos Pietryčių Azijos muzikos bruožas – grojimo cikliškumas. Kūriniai atliekami 

dvidalių ritmų frazėmis, ciklais. Šie ciklai paprastai pabaigiami didžiojo gongo, akcentuojant ne 

pirmąją, bet paskutiniąją dalį. Mažesni kabantys gongai ar horizontalieji gongai frazes dalina į 

mažesnius vienetus. Taip sukuriama aiški struktūra, pagrindas metalofonais ar kitais instrumentais 

atliekamai melodijai. To paties kūrinio ciklai gali būti atliekami skirtingu tempu bei ritminiu 

tankumu. 

Pietryčių Azijoje turtingos vokalinės tradicijos. Egzistuoja nemažai epinio pasakojimo 

dainuojant tradicijų. Paprastai vienas dainininkas-pasakotojas dainuoja visą naktį, papasakodamas 

epizodą iš gerai žinomos pasakos. Malaizijoje, Kelatan provincijoje, atlikėjas dainuoja ir pasakoja 

tarikh selampit pasakas, kuriose vaizduojami liaudies herojaus Selampit nuotykiai. Šis bardas sau 

akomponuoja dvistygiu fideliu rebabu. Pantun Sunda, vakarų Javoje atlikėjas pasakoja istorijas iš 

Sundos mitologijos, sau pritardamas kacapi, laivo formos citra. Panašios meno formos aptinkamos ir 
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Laose, Tailande, Filipinuose, kuomet pasakotojas-dainininkas, sau pritardamas kokiu nors 

instrumentu, apdainuoja vietinius herojus ir mitus.16 

Regione egzistuoja gausybė skirtingų derinimo sistemų, kurių daugumą sudaro pentatoninės 

ar heptatoninės darnos. Tiek pentatoninėse tiek heptatoninėse darnose atstumai tarp tonų gali būti 

apylygiai (kaip Javos slendro ar Tailando klasikinės muzikos) arba varijuoti nuo maždaug 100 iki 400 

centų. Dermės Pietryčių Azijoje beveik visada pentatoninės arba turinčios penkių tonų pagrindą, t.y. 

iš septynių tonų pagal tam tikras taisykles naudojami penki (pvz., Javos pelogo atvejis).17 

Kultūrinės įtakos regione 

Dėl savo geografinės padėties, prekybinių kelių, kolonizacijos Pietryčių Azijos regionas buvo 

įvairių kultūrinių įtakų kryžkelė. Ryškiausios įtakos atėjusios iš Indijos ar Kinijos, Artimųjų Rytų ir 

Europos. Skirtingose valstybėse šios įtakos matomos įvairiu intensyvumu: Vietname ryškiausia 

Kinijos įtaka, Filipinuose – Vakarų. Įvairiais pirmojo tūkstantmečio laikotarpiais skirtingose 

Pietryčių Azijos vietose kūrėsi induistinės karalystės, atnešusios induizmą ir budizmą, vėliau 

susimaišiusį su vietiniu animizmu. Indijos kultūros įtaka regione matoma dėl atėjusios ir plačiai 

naudojamos induistinės ir budistinės literatūros, epų, adaptuotų indiškų žodžių vartojimo, šokių 

pobūdžio, kuomet iš simboliniais judesiais perteikiamos emocijos, pasakojimai. 

Kai kuriais atvejais apie instrumento kilmę galima spręsti iš jo pavadinimo. Induistinių 

statinių raižiniuose galime pamatyti gnaibomus styginius instrumentus su dėžės formos rezonatoriais. 

Daugelis Pietryčių Azijos gnaibomų styginių instrumentų vadinami panašiai18 į sanskrito žodį 

kacchapa, kuris nurodo tam tikrą medžio rūšį. Gali būti, jog virvėmis įtempiami būgnai taip pat 

atkeliavę iš Indijos.19 Šie instrumentai ne taip tinkami regiono klimatui kaip bambukas ar bronza, bet 

asociacijos su indų ideologijomis20 muzikantus skatina labiau pasistengti juos gaminant ir išlaikant.  

Iš Artimųjų Rytų per Indiją atkeliavo viena iš sėkmingiausių atvežtinių religijų – islamas. 

Kartu su juo atėjo ir naujos muzikinės technologijos. Persų-arabų strykinis instrumentas rebabas 

greičiausiai yra daugelio panašių pavadinimų ir panašios formos styginių instrumentų su odos 

rezonatoriais prototipas. Vienas iš rėminio būgno21 pavadinimų rebana taip atėjęs su islamu. 

Tikriausiai jis kilęs iš arabiško žodžio „Rabbana“, kuris reiškia „Mūsų Viešpats!“. Šiuo žodžiu 

                                                           
16 Ibid. P. 13.                                          
17 SADIE, Stanley. The New Grove dictionary of music and musicians. Volume 24. Sources of instrumental ensemble 

music to Tait. P. 97. 
18 Filipinuose kudyapi, Vakarų Javoje kacapi, Tailande krajappi, Sumatroje hasapi. 
19 MILLER, Terry E., WILLIAMS, Sean, op. cit. P. 66. 
20 Besivystančiai aukštesniajai klasei buvo patrauklios kartu su induizmu ateinančios idėjos apie socialines klases, 

kosmoso organizaciją ir karalių kaip žemiškojo ir dieviškojo pasaulio tarpininką. 
21 Medinis apvalus rėmas iš vienos pusės aptempiamas oda. 
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pradedamos daug musulmoniškų maldų. Europos kolonizatoriai taip pat atvežė savo instrumentų, 

pavyzdžiui, smuiką ar pučiamųjų orkestrus, gerai įsitvirtinusių Pietryčių Azijos regione.22 Visos 

muzikinės įtakos, instrumentai, pavadinimai, atlikimo būdai Pietryčių Azijoje savaip pritaikomi. 

Muzikiniai ir sociokultūriniai bruožai 

Muzika ir muzikinė veikla yra viena reikšmingiausių žmogaus raiškos priemonių. Muzika, 

kurios žmonės klausosi ir atlieka, parodo kas jie tokie, kaip jie mąsto ir suvokia supantį pasaulį. 

Tankiai apgyvendintos Pietryčių Azijos šalių muzika atspindi bendruomeniškumo svarbą. Paprastai 

muzikiniuose ansambliuose yra svarbu ne „sužibėti“, bet gerai „įsilieti“ į visumą; svarbu galvoti ne 

apie tai, kaip sugroti įdomią, išskirtinę partiją, bet kaip padaryti, kad ta partija kuo geriau skambėtų 

kontekste. Bendradarbiavimu ir atidumu muzikantų grupėje siekiama harmoningos muzikos. Kitas 

svarbus Pietryčių Azijos muzikinis bruožas yra „susirišimas“, kryžminis ritmas.23 Kiekvienas 

muzikantas groja paprastą ritminį ostinato, garsas atskiriamas tylos pauzėmis.  Muzikantai savo 

partijas atlieka skirtingu metu, kad kiekvienas atliktų garsą tuomet, kai kiti laiko pauzę. To rezultatas 

yra tarpusavyje susipinančių garsų srautas, sukuriantis įdomų sudėtingą muzikinį kūrinį. Muzikinis 

„susipynimas“ sietinas su socialiniais bruožais, socialiniu susisaistymu, bendradarbiavimo poreikiu. 

Pietryčių Azijoje glaudaus bendradarbiavimo reikalauja sudėtinga irigacinė sistema, reikalinga ryžių 

auginimui. Šeimos, auginančios ryžius gretimuose plotuose, pakaitomis rūpinasi vandens kiekiu ir 

ryžių priežiūra.24 Dar vieną sąsają tarp muzikavimo bei socialinių aspektų galima įžvelgti regionui 

būdinguose ansambliuose iš gongų, metalofonų, melodinių instrumentų. Jų instrumentinė 

stratifikacija gali būti lyginama su Pietryčių Azijoje vis dar ryškia socialine stratifikacija. Didysis 

gongas atitinka dvasinį, politinį lyderį, o mažesni gongai ir metalofonai – žemesnius, bet 

funkcionuojančiai visuomenei taip pat svarbius socialinius sluoksnius.25 

Būdingiausios instrumentų gamybos medžiagos regione yra bambukas ir bronza. 

Instrumentai, pagaminti iš bambuko labai tinka šiam regionui, nes jų gamyba nereikalauja daug 

pastangų ir laiko, jie gali būti greitai pakeičiami, kuomet suyra. Greitai augantis ir itin paplitęs regione 

bambuko augalas pritaikomas patiems įvairiausiems tikslams: buityje, statybose, kulinarijoje. 

Bambukiniai ksilofonai, dambreliai ir idiochordinės citros Pietryčių Azijos kultūrose buvo reikšmingi 

tūkstančius metų. Visgi organinės medžio ar bambuko medžiagos greitai suyra drėgno ir karšto 

tropikų klimato sąlygomis. Priešingai nei organinės medžiagos, bronza gerai išsilaiko drėgnoje 

                                                           
22 SPILLER, Henry. Focus – Gamelan Music of Indonesia. Taylor & Francis, 2008. P. 12. 

Žr. dokumentinį filmą apie žemyninės Pietryčių Azijos bambukinių instrumentų muziką: Musique aux pays des 

bambous, rež. Patrick Kersalé. Prancūzija: Lugdivine, 2009. 
23 Plg. vokalinės muzikos terminas hoketas (lot. hoketus) – polifonijos technika, gretimų balsų melodija pertraukiama 

pauzėmis. 
24 Ibid. P. 4, p. 16. 
25 MILLER, Terry E., WILLIAMS, Sean. The Garland Handbook of Southeast Asian Music. P. 9. 
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aplinkoje. Tačiau bronzinių instrumentų gamybai reikalinga sudėtinga gamybos technologija ir 

brangios žaliavos. Nėra tiksliai aišku, ar bronzos lydymo technologija buvo išrasta Pietryčių Azijoje, 

ar atkeliavo iš Kinijos, tačiau bronzos tradicija čia gyvuoja jau kelis tūkstančius metų. Galbūt dėl 

bronzos tvirtumo buvo manoma, kad ji turi mistinių galių.  

Bambukas ir bronza priklauso skirtingiems materialiosios technologijos tipams ir kartu 

atspindi skirtingas kultūrines įtakas. Bambukas reprezentuoja pirmuosius Pietryčių Azijos 

gyventojus, taip pat pirmuosius protomalajus, kurie migravo iš Taivano į pietus. Bambukiniai 

instrumentai dažnai siejami su animistinėmis ceremonijomis, susijusiomis su žemdirbyste ir vietinių 

dvasių nuraminimu. Bronzos technologija – atvirkščiai, siejama su tankiai gyvenančiomis 

bendruomenėmis, turinčiomis išvystytą žemdirbystę, socialinę stratifikaciją. Dėl išteklių ir meistrų 

poreikio, bronziniai instrumentai lengviausiai buvo prieinami elitui. Jei bambuko muzika siejama su 

žemdirbyste, bronzinių instrumentų muzika siejama su ceremonijomis, skirtomis palaikyti 

hierarchinę kosmoso tvarką, kuri atsispindi ir skirtyje tarp aukštesnės ir žemesnės socialinių klasių. 

Taigi, bambuko ir bronzos muzika atitinka ne tik kultūrinių įtakų, bet ir socialinius sluoksnius.26  

Muzikos klasifikavimas ir santykis su kitais menais 

Vakaruose įprasta įvairias muzikos formas skirstyti į kategorijas: klasikinė, liaudies, 

populiarioji, religinė muzika. Pietryčių Azijoje toks skirstymas yra gana problematiškas, priklauso 

nuo autoriaus, pagrindimo, apsibrėžtų ribų. Įvairiuose tekstuose siūlomi alternatyvūs grupavimo 

būdai, įvedamos naujos, regionui labiau aktualios kategorijos: dvaro, ritualinė, kaimo muzika. Tai 

vėlgi problematiška, nes dvaro muzika gali būti atliekama ir už dvaro ribų, apeiginė muzika gali turėti 

ir linksminamąją funkciją. Kuomet renkamasi vartoti terminą „klasikinė“ muzika, paprastai kalbama 

apie tam tikrus būdingus bruožus. Pietryčių Azijos klasikinėje muzikoje didelę svarbą turi muzikiniai 

instrumentai. Kai kurie jų gali būti įmantriai dekoruoti, o grojimas jais reikalauja ilgamečio įdirbio, 

sudėtingų techninių įgūdžių. Šios muzikos repertuaras platus, jį muzikantai turi įsiminti ilgai 

praktikuodamiesi, gebėti atlikti jį įvairiomis progomis. Kad muzikantai galėtų skirti pakankamai laiko 

praktikavimuisi, jie turi būti materialiai apsirūpinę. Todėl klasikinė muzika dažnai siejama su 

aristokratija ar pasiturinčiu elitu. Kai kuriose Pietryčių Azijos šalyse – Mianmare, Tailande, 

Kambodžoje, Indonezijoje – gana aišku, kas tai yra klasikinė muzika. Kitose šalyse tai nėra taip 

akivaizdu dėl istorinių, politinių ar ekonominių priežasčių. 

Liaudies muzika paprastai laikoma kaimo muzika, atliekama neprofesionalų, dažniausiai 

siejama su konkrečia funkcija: ritualu, festivaliu, kasdiene veikla. Dėl bambuko prieinamumo plačiai 

naudojami bambukiniai instrumentai: fleitos, barškučiai, dambreliai, nedidelės liutnios, ksilofonai. 

                                                           
26 SPILLER, Henry. Focus – Gamelan Music of Indonesia. P. 11.  
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Kaimuose taip pat grojama plokščiais ir cilindriniais gongais su bumbulais, bet grojimo jais būdai ne 

tokie sudėtingi, kaip dvaruose ar miestuose. Kaimo tradicijose taip pat gausu vokalinės muzikos, 

žodžių žaismo, poezijos.27 Ritualinė, gydymui ar kitiems aiškiems tikslams skirta muzika kartu gali 

būti skirta ir pasilinksminimui. Stiprėjanti vidurinioji klasė Pietryčių Azijos regione domisi tiek 

klasikine, tiek liaudies muzika, šiek tiek sumažina socialinį muzikinį susiskirstymą, mažėja skirtumai 

tarp miesto ir kaimo, todėl muzikinis kategorizavimas tampa vis labiau sąlyginis. 

Ne mažiau sąlyginis kartais yra muzikos atskyrimas nuo kitų menų – šokio, teatro, pasakojimo. 

Pakankamai dažnai jie visi susilieja į vientisą atlikimo menų funkcinę visumą, egzistuoja kartu, vienas 

kitą papildydami reikšmėmis, garsais, spalvomis, judesiais. Muzika ir šokis ar muzika ir teatras dažnai 

naudojami ritualams atlikti. Ritualinei muzikai pasitelkiami bambukų instrumentai, būgnai ar gongų 

ansambliai. Muzika veikia kaip mediumas, pagalbininkas susisiekiant su dvasių pasauliu ar sukuriant 

sakralią erdvę. Teatro pasirodymuose tam tikri muzikiniai intarpai padeda žiūrovams suprasti, kokia 

dabar spektaklio vieta, kada prasidės veiksmas, kada vyksta kova ar įeina tam tikras veikėjas. 

Žiūrovas, stebėdamas muzikos bei šokio simbolinius elementus, gali sekti pasakojimą, istoriją.28 

Pasitelkiant šokį teatriniuose pasirodymuose rodomos kovos, pasakojimo dalys ar, naudojant 

simbolinius gestus, dialogai.29 Pietryčių Azijoje muzika nėra savitikslė, ji egzistuoja plačiame 

sinkretiniame kontekste kartu su kitais menais. 

1.2 Indonezijos (arba malajų kultūrinės erdvės) muzikiniai bruožai 

Kaip buvo minėta, Pietryčių Azijos valstybių sienos turi mažai bendro su kalbinėmis, 

etninėmis, religinėmis teritorijomis, todėl regioniniai muzikiniai bruožai yra skirtingi. Iki šiuolaikinių 

valstybių susiformavimo Pietryčių Azijoje egzistavo dvarai, juos supantys miestai ir kaimai, kita 

teritorija buvo kito galios centro erdvė, bet tarp jų buvo ryškios ribos. Net sukūrus valstybes 

regioniškumas išliko svarbus dėl tarpusavio izoliacijos, nulemtos prastų arba neegzistuojančių kelių, 

kalbinių barjerų. Dabar regionalizmas ryškiausias mažiausiai modernizuotose valstybėse: Mianmare, 

Laose, Vietname. Dėl modernizacijos, pasikeitusių galios centrų, nacionalinės medijos, kelių tinklo, 

lengvėjančio susisiekimo vyksta sparti kultūrinė homogenizacija, pastebima ir Indonezijoje.30 

Dabartinė Indonezija kaip nepriklausoma valstybė egzistuoja nuo 1945 m., o apytikrės sienos 

susiformavo prieš maždaug šimtą metų, kuomet olandų kolonistai pradėjo valdyti visą salyną. 

Indoneziją sudaro apie 17 000 salų, iš kurių didžiausios – Sumatra, Sulavesis, Kalimantanas 

(Indonezijai priklausanti Borneo salos dalis), vakarinė Naujosios Gvinėjos dalis, Java. Gyventojų čia 

                                                           
27 Southeast Asian Musics: An Overview. In: The Garland Handbook of Southeast Asian Music. P. 6-8. 
28 SPILLER, Henry. Gamelan: The Traditional Sounds of Indonesia. Volume 1, ABC-CLIO, 2004. P. 35-36. 
29 BRANDON, James R.. Theatre in Southeast Asia. Cambridge: Harvard University Press, 1967. P. 142. 
30 MILLER, Terry E., WILLIAMS, Sean. The Garland Handbook of Southeast Asian Music. P. 67. 
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apie 240 mln., apie 300 etninių grupių, daugiau nei 700 kalbų, iš kurių viena valstybinė – 

indoneziečių.31 Tai, kad tokia didelė teritorija, apgyvendinta daugybe skirtingų kultūrinių grupių buvo 

apjungta į vieną valstybę, nulėmė tai, kad šios salos tris su puse šimtmečio priklausė Olandijai. 

Politiškai, ekonomiškai ir kultūriškai dominuojanti Indonezijos sala yra Java, kurioje yra ir valstybės 

sostinė Džakarta. Muzikiniu požiūriu sunku kalbėti apie Indoneziją kaip vienetą. Kuomet kalbame 

apie kokius nors aspektus valstybės mastu, reikia atkreipti dėmesį į tuos reiškinius, kuriuos 

propaguoja, „nuleidžia“ valdžia, nacionalinė medija. Indonezijos atveju svarbus islamas32 kaip 

valstybinė religija. Taip pat galime kalbėti ir apie gana retai išskiriamą, bet svarbią malajų kultūrinę 

teritoriją Pietryčių Azijoje. Ji apima Indoneziją, Malaiziją, Brunėjų, Singapūrą ir Pietų Tailandą. Šią 

teritoriją vienija malajų kalba, islamo išpažinimas, geografinė teritorija, papročiai. 

Muzikinis pliuralizmas 

Panašiai kaip ir kalbant apie Pietryčių Aziją, Indonezijos muziką sunku apibendrinti dėl 

gausybės šioje teritorijoje egzistuojančių etninių grupių, kalbų, žanrų, instrumentų. Kultūrinių įtakų 

čia galima aptikti iš Indijos, šiek tiek iš Kinijos, Artimųjų Rytų. Savo pėdsakus paliko ir britų, 

portugalų bei daugiausiai olandų kolonizatoriai, į šalį atvežę krikščionybę, vakarietiškus muzikinius 

stilius bei instrumentus. 

Indonezijoje galima aptikti įvairių dermių, tarp kurių dažniausiai pasitaikančios yra 

pentatoninės, nors pasitaiko ir tetratoninių, hekstatoninių bei heptatoninių. Dauguma metrinių 

struktūrų Indonezijoje yra dvidalės (kūriniai formuojami keturių, aštuonių, šešiolikos ir t.t. dalių 

frazių). Kai kur, pvz., Nias ir Flores salose, galima aptikti ir tridalių metrų. Nors jų yra gana nedaug, 

kai kuriose vietovėse pasitaiko ir sudėtinių bei kintančių metrų, pvz., septynių dalių Sumboje, 

dešimties dalių Vakarų Timore, penkių, septynių ar keturiolikos dalių metrai dajakų (dayak) etninės 

grupės apgyvendintose vietovėse Kalimantane. Indonezijos teritorijose galima aptikti didžiulę 

muzikinių žanrų įvairovę: pasakojamasis dainavimas, vokalistui (-ams) dainuojant be arba su 

instrumentiniu pritarimu, poetinis dainavimas, įvairi vienbalsė, rečiau pasitaikanti polifoninė, 

homofoninė (Flores), burdoninė (Toradžos etninė grupė pietų Sulavezyje) vokalinė muzika, 

horizontalių gongų ansambliai, kovos menų muzika, muzikavimas, susijęs su šamanizmu, gydymu ir 

magija, religinė, populiarioji muzika. Gausiausia instrumentinė grupė Indonezijoje yra idiofonai. 

Horizontalūs ir vertikalūs bronziniai gongai su bumbulais aptinkami daugelyje Indonezijos vietų 

                                                           
31 Malajų kalba, vartota malajų pusiasalyje, rytinėje Sumatroje, Riau saloje tapo administracine, prekybine, rašytine 

kalba, vartojama Indonezijos salyne. Paskelbus valstybės nepriklausomybę, ši kalba, pavadinta indoneziečių (bahasa 

Indonesia), įtvirtinta kaip vastybinė kalba. 
32 Iš maždaug 240 mln. Indonezijos gyventojų 200 mln. yra musulmonai. Svarbus valdžios vaidmuo islamo 

propagavimui Indonezijoje: egzistuoja Religijos departamentas, skelbiama, kad Dievas įkūrė Indonezijos tautą. 

Egzistuoja musulmoniškos mokyklos pesantren, kuriose studijuojami musulmoniški tekstai. 
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(išskyrus Papua). Metalofonai daugiausiai aptinkami Javoje ir Balyje, o bambukiniai ar mediniai 

ksilofonai ar purtomi iš vamzdelių sukonstruoti idiofonai randami daugelyje vietų: Javoje, Balyje, 

Sumatroje, Kalimantane. Indonezijoje gausu įvairių membranofonų, tarp kurių būdingiausios grupės: 

dviejų ar vieno galo statinės formos būgnai bei apvalūs rėminiai būgnai. Be mušamųjų instrumentų, 

salyne egzistuoja didžiulė fleitų ir styginių instrumentų įvairovė.33 

Toks platus Indonezijos muzikinių ypatybių aptarimas gana paviršutiniškas, norint iš tiesų 

suprasti salyno muziką, reikia gilintis į atskirų regionų muzikines tradicijas. Šiame salyne egzistuoja 

gausybė įvairiausių muzikinių tradicijų: jų yra kur kas daugiau nei Vakarų pasaulyje geriausiai 

žinoma gamelano muzika. 

Islamas 

Darbuose apie Indonezijos muziką plačiai aprašyti įspūdingi perėjimo ritualai, transo šokiai, 

dvaro muzikinės tradicijos34, tačiau egzotiniai ritualai nėra taip gerai pastebimi kaip visoje valstybėje 

paplitusi islamo religija. Islamas kaip svarbus kultūrinis elementas ilgai ignoruotas, laikytas svetimu, 

atėjusiu iš kitur, priešpastatomas „tikrajam“ Indonezijos menui. O šis paprastai redukuojamas į Javos 

ir Balio gamelaną. Indonezijoje islamas buvo ir yra reikšmingas menų įkvėpimo ir ribojimo šaltinis.35 

Egzistuoja tiek kartu su islamu atkeliavusios meninės raiškos formos, tiek musulmoniška įtaka jau 

egzistavusiems menams. Islamo religija tarsi legalizuoja, patvirtina tam tikrus žanrus, kai kuriuos 

draudžia priklausomai nuo to, ar jie atitinka moralines vertybes.  

XIII-XVI a., kuomet vyko sparti islamizacija per prekybą, jau buvo susiformavę dvaro menai, 

per kuriuos buvo perduodama Indijos įtaka, induizmo, budizmo idėjos. Plintant islamui, keitėsi 

religinės idėjos, atsirado nauji žanrai, pavyzdžiui, dainavimas arabiškai su būgno rebana pritarimu.36 

Tam tikros islamo kryptys riboja muzikinę veiklą, teigia, jog ji kone nuodėminga, tačiau Indonezijoje 

su islamu susijusi muzika pripažįstama net pačių konservatyviausių musulmonų. Iš Artimųjų Rytų 

atkeliavo instrumentai, vokaliniai stiliai, kurie gali būti pastebimi daug kur – nuo šolavato (sholawat) 

maldų iki populiariosios dangduto (dangdut) muzikos.37 

                                                           
33 Žr. skyrių: Indonesia. In: SADIE, Stanley. The New Grove dictionary of music and musicians. Volume 12. P. 274-

288. 
34 Jaap Kunst, Margaret Mead, Claire Holt, Clifford Geertz, Colin McPhee. 
35 HARNISH, David, RASMUSSEN, Anne. Divine Inspirations: Music and Islam in Indonesia. Oxford University 

Press, 2011. P. 5. 
36 Pastebėtina, jog šis žanras Indonezijoje atliekamas kitaip nei Artimuosiuose Rytuose, Indonezijoje žymiai 

intensyvesnis ritminis „surišimas“ (interlock), žr. RICE, Timothy. Ethnomusicological Encounters with Music and 

Musicians: Essays in Honor of Robert Garfias. Ashgate Publishing, Ltd., 2011, 342 p. 
37 HARNISH, David, RASMUSSEN, Anne. Divine Inspirations: Music and Islam in Indonesia. P. 10-12. 
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Indonezijos islamizacijai svarbų vaidmenį turėjo mistikai sufijai, turintys savo muzikinę 

kultūrą dikr, kuri Indonezijoje vadinama islamo muzika. Pirmieji musulmoniški sultanatai dar buvo 

su aukšta induistine muzikos, šokio, teatro kultūra. Šie menai buvo naudojami propaguoti naujajai 

islamo religijai. Tiek sufijų, tiek induistų-budistų misticizmas panašus, turi panašų meninį ir ritualinį 

skonį, idėjas. Pamažu musulmoniški elementai buvo įpinti į muziką, poeziją, vajango dialogus, o 

sufijų misticizmas pakeitė induistinį-budistinį.38 Apibendrinant galima teigti, kad islamas Indonezijos 

kultūroje įsitvirtino organiškai, buvo savaip adaptuotas ir interpretuotas. 

Dangdutas 

Kitas muzikinis aspektas, apimantis visą Indoneziją, yra populiariosios muzikos žanras 

dangdutas (dangdut), prieš dvidešimt metų paskelbtas nacionaliniu žanru. Šis žanras atsirado apie 

1970-uosius, perimtas iš indų kino filmų, turi specifinį ritmą, nuo kurio kilęs ir žanro pavadinimas 

(„dang“, „dut“), pasakojimo formą, o atlikėjos paprastai yra dainininkės-šokėjos, itin vulgariai 

besielgiančios ir atrodančios. Dangdutas Indonezijoje yra neįtikėtinai populiarus, tradiciškai 

priskiriamas žemesnei klasei, tačiau elitas taip pat jos klausosi. Šio muzikos žanro per televiziją 

galima klausytis 10 valandų kasdien, jis grojamas visuomeniniame transporte, viešbučiuose, 

užkandinėse. Dangdutas yra laikomas žemesniosios klasės, neprivilegijuotųjų (rakyat) socialiniu 

balsu. Šiose dainose aptariamos itin neįprastos, paprastai nutylimos temos. Nuo skurdo, bedarbystės, 

korupcijos iki neištikimybės, girtavimo, nevaisingumo. Šio žanro auditorija pati įvairiausia: 

koncertuose šoka vyrai, paaugliai, transseksualai waria39, jaunos mamos su vaikais. Dangduto 

pasirodymai – tarsi socialinis prieglobstis, kuriame visi gerai jaučiasi.40 Nors dangdutas – tai 

populiariosios muzikos žanras, jis atspindi po Indonezijos nepriklausomybės prasidėjusias 

nacionalinės muzikos paieškas, kurios itin problematiškos kalbant apie gana jauną daugiaetninę 

valstybę, kurios teritorijoje tūkstantmečius egzistavo daug skirtingų meninių tradicijų. 

Kultūros politika Indonezijoje 

Lankantis Indonezijoje sunku nepastebėti kultūrinės įvairovės – daugybės etninių grupių, 

kalbų, tradicinio meno formų – bei ja itin besididžiuojančių vietinių žmonių. Nuvykus į bet kurį 

regioną, vietiniai kviečia paragauti būtent tam regionui būdingų patiekalų bei susipažinti su regiono 

menais. Oficialiose politikų, aukštas pareigas užimančių kultūros veikėjų kalbose dažnai galima 

išgirsti mintį, jog Indonezija yra turtinga savo marga tradicine kultūra, jog ją reikia puoselėti, vertinti 

ir saugoti. Šios idėjos atsispindi valstybės kultūros politikoje: tradicinių menų galima mokytis 

                                                           
38 Ibid. P. 17-19. 
39 Indon.: wanita-moteris, pria-vyras. Waria-transseksualas. 
40 WEINTRAUB, Andrew N. Dangdut Stories: A Social and Musical History of Indonesia's Most Popular Music. 

Oxford University Press, 2010. P. 9-17. 
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aukštosiose mokyklose, menų institutuose ISI, vyresnių klasių karavitano mokyklose SMKI, be 

tradicinių menų neapsieinama svarbiose šventėse. Su Indonezijos regionų vietine muzika, šokiu, 

teatru, amatais, kalba kasmet kviečiami susipažinti užsieniečiai iš viso pasaulio41 tikimasi, kad apie 

kultūrinį Indonezijos gyvenimą bus sužinota kuo plačiau. 

Indonezijos nacionalinis identitetas glaudžiai siejamas su regioniniais menais ir kultūra. Tai 

atsispindi ir valstybės nacionaliniame moto: Vienybė įvairovėje42, kuriuo siekiama valstybės vienybę 

kurti ne per vienodumą, bet per jos įvairovę ir toleranciją. Nemažai autorių43 rašo, jog panaši 

ideologija prasidėjo autoritarinio Naujojo režimo (Orde Baru) metais, kuomet valdė antrasis 

nepriklausomos Indonezijos prezidentas Suharto – 1965-1998 m. Meno (kesenian), kultūros 

(kebudayaan) ir autentiškos tradicijos (tradisi asli) idėjos buvo naudojamos nacionaliniam 

Indonezijos naratyvui ir reprezentacijai kurti. Tokiu būdu skirtingų regionų ir etninių grupių nariai 

per meilę savo kraštui ir vietinėms tradicijoms buvo skatinami jausti pasididžiavimą savo valstybe. 

Kultūros politikos Indonezijoje tyrinėtojas Tod Jones‘as teigia44, jog šiais laikais vis dar gajos 

Naujojo režimo idėjos, o kultūros politika vis labiau decentralizuojama, stiprėja regioninė ir etninė 

savivoka. Vyrauja tendencija vietinius menus kuo labiau sieti su turizmu, komercializuoti. 

1.3 Javos gamelanas 

Javos salos plotas – 139 000 kvadratinių kilometrų, o gyventojų skaičius – apie 140 mln.45 Tai 

gausiausiai apgyvendinta sala ir viena tankiausiai apgyvendintų vietų pasaulyje. Didžioji dalis salos 

apgyvendinta gausiausios šalyje javiečių etninės grupės, antroji pagal dydį etninė grupė – sundiečiai, 

apgyvendinę vakarinę salos dalį. Java buvo XIII-XVI a. egzistavusios Madžapahito imperijos centras. 

XVI-XVIII a. centrinėje Javoje kūrėsi ir po kitas Javos dalis plėtėsi Mataramo sultonatas. Olandų 

kolonializmo metu Java buvo administracinis valdomų teritorijų centras. Šis vaidmuo išliko ir 

nepriklausomos valstybės metais. XIX a. centrinėje Javoje buvo du pagrindiniai dvarai kraton – 

Surakartoje ir Džogdžakartoje.46 Surakartos rūmų valdytojas vadinamas Susuhunanu, o 

                                                           
41 Kasmet nuo 1974 m. į Indoneziją šimtus užsienio studentų pritraukia Indonezijos švietimo ir kultūros ministerijos 

organizuojama Darmasiswa programa, suteikianti stipendiją ir galimybę mokytis vietinės kalbos, kultūros, menų. 
42 Senąja javiečių kalba Bhinneka Tunggal Ika, angl. Unity in Diversity. 
43 Žr. HELLMAN, Jörgen. Performing the Nation: Cultural Politics in New Order Indonesia. NIAS Press, 2003. P. 

198; 

PEMBERTON, John. On the subject of “Java”. Cornell University Press, 1994. P. 320; 

YAMPOLSKY, Philip. Forces for Change in the Regional Performing Arts of Indonesia, In: Performing Arts in 

Southeast Asia, 1995. P. 700-725. 
44 JONES, Tod. Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy across the Twentieth 

Century to the Reform Era, BRILL, 2013. P. 181-202. 
45 Palyginimui: Javos plotas du kartus didesnis nei Lietuvos, o gyventojų skaičius – toks kaip Rusijos. 
46 Šnekamąja kalba Surakarta ir Džogdžakarta vadinami atitinkamai Solo ir Džogdža. Šie plačiai vartojami trumpiniai 

dažnai pasirodys darbe. 
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Džogdžakartos – Sultonu. Abiejuose iš šių miestų yra po antraeilį dvarą – Surakartoje Mankunegaran, 

o Džogdžakartoje – Paku Alaman. 

 

Pav. nr. 2. Javos salos žemėlapis. 

Kuomet kalbama apie Indonezijos muziką, pirmiausia minimas gamelanas – bronzinių gongų, 

metalofonų bei kitų instrumentų ansamblis. Šis žanras dominuoja įvairiuose Javos salos regionuose. 

Šiame skyriuje pagrindinis dėmesys skiriamas būtent gamelano žanrui. Nors Javoje bei Sundoje 

egzistuoja ir kiti liaudies, religiniai, dvaro menai (pvz., tembang Sunda), artimiau su gamelano 

muzika aktualu susipažinti dėl jo svarbos Banjumas regione. 

Nuo XX a. pr. buvo įvestas terminas karavitanas, apjungiantis instrumentinę gamelano muziką 

ir vokalą, kartais šis terminas vartojamas sinonimiškai su gamelano terminu. Gamelanas egzistuoja 

įvairiose Indonezijos salose: Javoje, Balyje, Kalimantane, Lomboke, bet žymiausias iš jų yra 

Centrinės Javos gamelanas. Ši dvaro muzika, gerokai išplitusi už dvaro ribų, laikoma nacionaliniu 

Indonezijos bei regioniniu Javos paveldu. Gamelano galima mokytis valstybiniuose menų 

institutuose, mokyklose. Javos Hindu karalystėse gamelano ansambliai turėjo svarbią simbolinę 

funkciją – tai buvo ritualiniai objektai, įrodantys dieviškąją galią, karalių valdžios teisėtumą. Be to, 

muzika, atliekama gamelano ansamblio, atkartojo kosminę tvarką, kurios palaikymas buvo Javos 

karalių tikslas.47 Vėliau gamelano muzika buvo grojama per musulmoniškas šventes, siekiant 

javiečius atversti į islamą. Gamelano terminas turi kelias reikšmes. Manoma, kad jis kilęs iš javiečių 

kalbos žodžio gamel, reiškiančio veiksmažodį „suduoti“, taip pat gamel gali reikšti tam tikro tipo 

plaktuką.48 Tai nurodo pagrindinį grojimo būdą suduodant į instrumentus. 

Instrumentai 

                                                           
47 SPILLER, Henry. Gamelan: The Traditional Sounds of Indonesia. P. 57. 
48 Ibid. P. 59; Muzikos enciklopedija, I tomas, 2000, p. 431. 
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Dvi pagrindinės gamelano instrumentų grupės yra gongai ir metalofonai. Gongai gali būti 

plačiakraščiai horizontalūs – bonangas barungas, bonangas penerusas, kenongas, ketukas-

kempjangas – arba kabantys vertikalūs – didysis gongas agengas ir mažesni kempuliai. Gamelano 

gongai viduryje turi bumbulus, kurie nulemia gongo skambėjimo aukštį. Metalofonai – genderas, 

slentemas, kelių rūšių sarongai – sarongas demungas, sarongas barungas ir sarongas pekingas. 

Metalofonų plokštelės sudėliotos taip, kad kairėje būtų žemiausias tonas, o dešinėje – aukščiausias. 

Tiek gongų, tiek metalofonų garsas ilgai aidi, todėl muzikantai, užgavę instrumentą plaktuku, pirštais 

ar plaktuku jį užslopina, kad garsai nesilietų į vieną aidinčią visumą. Garso slopinimas netaikomas 

gongui agengui ir kempuliams. Be gongų ir metalofonų, centrinės Javos gamelano ansamblyje dar 

yra dviejų stygų fidelis rebabas, bambukinė fleita sulingas, medinis ksilofonas gambangas, citra, 

moterų ir vyrų vokalas. Šie instrumentai ir vokalas nepalaiko struktūros taip aiškiai, kaip gongai ir 

metalofonai, bet jie švelniu garsu kuria sudėtingesnes, dažnai improvizuojamas melodijas. 

Nors dabar gamelano ansamblį sudaro įvairūs instrumentai – tiek garsiai skambantys gongai 

ir metalofonai, tiek švelnaus garso rebabas, sulingas, vokalas, Hindu-Javos laikotarpio šaltiniuose 

nėra nurodoma, jog šie instrumentai grodavo kartu. Tikėtina, kad iki vėlyvų Javos istorijos amžių 

egzistavo dviejų skirtingų tipų ansambliai: tylesni instrumentai grodavo kamerinę muziką. Net ir šiais 

laikais kaimo šokių su arklių imitacijomis muzikantai naudoja tik garsiai skambančius instrumentus: 

horizontalius ir vertikalius gongus, metalofonus, būgnus.49 Gamelano instrumentų pavadinimai 

dažnai yra jų skleidžiamų garsų verbalizavimas. Žemas besitęsiantis gongo garsas tariamas gong. 

Horizontalių gongų rinkinio kenongo antrasis skiemuo nong taip pat žymi aukštą skleidžiamą garsą. 

Horizontalaus gongo ketuko antras skiemuo tuk žymi trumpą, iškart plaktuku užslopinamą garsą.  

                                                           
49 KARTOMI, Margaret. Music in Nineteenth Century Java: a Precursor to the Twentieth Century. In: Journal of 

Southeast Asian Studies. Vol. XXI, No. 1, National University of Singapore, 1990. P. 5. 
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Pav. nr. 3. Gamelano ansamblio instrumentai. 

Notacija ir derinimas 

Nors gamelanas turi savitą notacijos sistemą, net ir šiais laikais mokymasis groti daugiausiai 

yra ne skaitant užrašytus kūrinius, bet stebint grojančius muzikantus ir juos atkartojant. XIX a. pr. 

apie Javos istoriją rašęs anglas Thomas Stramford Rafflesas mini, kad javiečiai neužrašo muzikos 

kūrinių – jie saugomi įsimenant ir kitoms kartoms perduodami iš klausos.50 Dabartinė notacijos 

sistema yra atsiradusi iš olandų mokslininkų bei kolekcionierių, susidomėjusių Javos muzikine 

kultūra, ir dvaro muzikantų bendradarbiavimo XIX-XX a. Po įvairių bandymų buvo nutarta, kad 

geriausia gamelano kūrinius žymėti grupuojamais skaitmenimis, atitinkančiais slendro ir pelogo 

tonus.51 Pentatoninės slendro dermės tonai žymimi skaitmenimis 1, 2, 3, 5, 6, heptatoninio pelogo – 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šie skaitmenys, atitinkantys skirtingus tonus, verbalizuojami tariant antrą skaitmens 

javiečių kalba skiemenį: 1-siji, 2-loro, 3-telu, 4-papat, 5-lima, 6-enam, 7-pitu. Virš skaitmens 

pridedant tašką, žymima aukštesnė oktava, du taškus – dar aukštesnė ir t.t. Atitinkamai žemesnę 

oktavą žymi taškas, padėtas po skaitmeniu. Užrašomas melodinis pagrindas balunganas skirstomas į 

keturių natų elementus, vadinamus gatra, pvz., 1612 1615 ir t.t. 

                                                           
50 RAFFLES, Thomas Stramford. The History of Java. Volume 1, London, 1817. P. 471. 
51 WEISS, Sarah. Listening to an earlier Java: aesthetics, gender, and the music of wayang in Central Java. Leiden: 

KITLV Press, 2006. P. 20. 
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Javoje egzistuoja dvi pagrindinės derinimo sistemos: slendras ir pelogas. Slendras yra 

pentatoninė dermė, intervalai tarp jos tonų yra apytiksliai lygūs – vidutiniškai 240 centų. Pelogas – 

heptatoninė dermė, atstumai tarp jos tonų itin nevienodi, gali svyruoti nuo 80 iki daugiau nei 300 

centų. Visgi nėra griežtų derinimo normų ar aiškios sistemos. Dažnai akcentuojama, kad Javoje jokie 

du gamelanai neskamba vienodai, instrumentų rinkinio derinimas priklauso nuo meistro. Dėl šios 

priežasties vieno ansamblio instrumento negalima perkelti į kitą. Muzikos psichologas Rytis 

Ambrazevičius iškelia prielaidą, aiškinančią, kodėl tiksli vieninga dermė nėra būtina. Jis teigia, jog 

gamelano orkestre, kurio instrumentinį pagrindą sudaro idiofonai, svarba teikiama dermei, siejant ją 

su tembru. Tinkamu instrumentų suderinimu pasiekiami ne tik tinkami intervalai, bet ir tinkama 

gamelano spalva, tembras. Taip pat dėl idiofonų specifikos, jų spektro neharmoniškumo, gali būti 

girdimas ne vienas garsas, o keli daliniai tonai, kas sukelia šiokį tokį garso neaiškumą, kartu ir 

nestandartizuotą derinimą.52 

Paprastai pilnas centrinės Javos gamelano komplektas turi abiejų derinimų, slendro ir pelogo, 

instrumentus, sudėtus šalia. Jei kūrinys grojamas slendro dermėje, muzikantai groja atitinkamais 

instrumentais, jei pelogo – muzikantai persėda prie šios dermės instrumentų. Dviejų skirtingų dermių 

instrumentai išdėstomi devyniasdešimties laipsnių kampu vienas kito atžvilgiu. Etnomuzikologė M. 

Kartomi rašo, jog dvigubas rinkinys egzistavo ne visada. Anksčiau tam tikroms teatro formoms buvo 

naudojamas tik vieno tipo gamelanas. Net ir dabar kaimuose, ypač neturtingesnėse vietovėse, yra 

aptinkami vieno derinimo instrumentų komplektai.53 

 

                                                           
52 AMBRAZEVIČIUS, Rytis, Darnos universalijos etnomuzikologijoje ir muzikos psichologijoje. In: Tautosakos darbai 

XXXI, 2006, p. 90-109. 
53 KARTOMI, Margaret, Music in Nineteenth Century Java: a Precursor to the Twentieth Century, p. 25. 
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Pav. nr. 4. Gamelano ansamblis su slendro ir pelogo derinimų instrumentais. 

Grojimas: melodija, ritmas, tempas, struktūra 

Etnomuzikologas H. Spilleris grojimo gamelanu būdą vadina polifonine stratifikacija, nes tą 

pačią melodiją skirtingi instrumentai interpretuoja skirtingai, skirtingu tankumu, intensyvumu. 

Išskiriami keturi instrumentiniai sluoksniai: struktūrinis, melodinio pagrindo, įmantrios, 

sudėtingesnės melodijos bei ritminis. Autorius muzikinę stratifikaciją gretina su socialiniu Javos 

susiskirstymu, kuriame kiekvienas visuomenės sluoksnis turi savo vaidmenį, pareigas ir 

privilegijas.54 Įdomu, kad gamelano orkestrą sudaro itin skirtingo grojimo sudėtingumo lygio 

instrumentai. Vienais instrumentais gali groti pradedantieji, vos pirmą kartą pamatę gamelano 

ansamblį, kitų įvaldymui prireikia bent keleto praktikavimosi metų. 

Grojimas gamelano ansamblyje – tai bendruomeninis muzikavimas, nes atskirų instrumentų 

partijos nėra savarankiškos, kiekviena jų yra papildanti visumos dalis. Gamelano kūriniai atliekami 

ciklais, tas pats kūrinys nuo pradžios iki galo gali būti kartojamas daugybę kartų. Vieno ciklo pabaigą 

žymi didžiojo gongo agengo dūžis. Būgnas kendangas tam tikrais ritmais vadovauja gamelano tempo 

lėtinimui, greitinimui, perėjimui į kitą dalį, ar kūrinio užbaigimui. Be to, jei gamelanas akomponuoja 

šokiui ar lėlių teatrui, kendangas reaguoja į šokėjų ar lėlių judesius, juos akcentuoja, išryškina. 

Metalofonai sarongas demungas ir sarongas barungas, suderinti per oktavą, bei kitas metalofonas 

slentemas groja pagrindinę kūrinio melodiją, melodinį modelį balunganą. Kuomet kūrinys 

užrašomas, paprastai užrašomas tik balunganas. Muzikantai, grojantys ne sarongais, pagal tam tikras 

taisykles žino, ką jiems groti, kaip prisitaikyti prie melodijos. 

Gamelane egzistuoja sistema, kuri nusako tonų kategorizavimą, ji vadinama pathet, javiečių kalba 

reiškia apriboti. Pathet nurodo, kurie tonai yra svarbesni, o kurie mažiau svarbūs. Slendro dermėje 

yra pathet nem (2, 5, 6)55, pathet sanga (5, 1, 2), pathet manyura (6, 2, 3), pelogo – pathet lima (5, 

1), pathet barang (5, 6, 2), pathet nem (5, 6, 2).56  

                                                           
54 SPILLER, Henry. Gamelan: The Traditional Sounds of Indonesia. P. 70-71.; p. 84. 
55 Skliausteliuose nurodomi pagrindiniai tonai. 
56 PICVANCE, Richard. A gamelan manual: a player‘s guide to the central Javanese gamelan. Jaman Mas Books, 

2005. P. 53. 
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Pav. nr. 5. Gamelano kūrinio ištraukos notacijos pavyzdys. 

Socialinis kontekstas 

Pasirodymų nuotaika paprastai būna neformali: tiek muzikantai, tiek klausytojai sėdi ant grindų, 

gali šnekučiuotis, užkandžiauti, rūkyti. Javoje laikomasi tam tikro su muzikos instrumentais susijusio 

etiketo: su jais elgiamasi pagarbiai, draudžiama žengti per jų viršų. Kartais šalia gongo degamas 

smilkalas. Šios taisyklės ir pagarba susijusi su dvasiniais tikėjimais, instrumentų sakralumu.57  

Gamelano pasirodymai gali vykti įvairiomis progomis: per šeimos šventes (vestuves, 

apipjaustymo ceremonijas), kalendorinėmis, religinėmis progomis, bet kokiomis kitomis progomis, 

kai atsiranda užsakovas. Gamelanas gali akomponuoti šokio, teatro pasirodymams, gali būti ir tiesiog 

muzikinis pasirodymas. Šiais laikais daugėja grojimo gamelanu kontekstų, jis skamba per valstybines 

šventes, per radiją. XX a. gamelano kompozitoriai pasidarė mažiau anonimiški, labiau žinomi. 

Nemažai eksperimentuojama, kuriama menų institutuose, kur studentai kuria naują choreografiją, 

pasakojimus, lėlių teatro versijas bei naujus muzikinius garsus, stilius ir technikas. Atsiranda įvairių 

grupių, eksperimentuojančių su tradiciniu gamelanu, jungiančių šią muziką su kitais moderniais 

stiliais. Į šį kūrybinį procesą įsijungia ir Vakarų kompozitoriai bei muzikantai.58 

                                                           
57 Plg. BARANAUSKAS, Marius. Principles of Structural Organization of Gamelan Orchestra as an Alternative to 

Orchestra in European Culture. In: Muzikos komponavimo principai, IX tomas. 2009. P. 37. 
58 BROUGHTON, Simon, ELLINGHAM, Mark. World Music: Latin and North America, Caribbean, India, Asia and 

Pacific. Volume 2, Rough Guides, 2000. P. 122. 
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2 BANJUMAS REGIONAS: VISUOMENĖ IR MUZIKOS STILIAI 

Banjumas yra pietvakarinis centrinės Javos regionas. Jo sostinė, ekonominis centras yra 

Purvokerto miestas. Banjumas skirstomas į keturis gamtinėmis „sienomis“ (kalnais, upėmis ir kt.) 

atskirtus administracinius teritorinius vienetus (kabupaten): Banjumas, Purbalinga, Bandžarnegara, 

Čilačapas. Iki 1936 m. buvo išskiriama ir penkta apskritis – Purvokertas, ji vėliau buvo sujungta su 

Banjumas apskritimi.59 Atskiruose subregionuose formuojasi kiek skirtingos visam Banjumas 

regionui būdingų meno formų savybės. Pavyzdžiui, čalungo bambukinių ksilofonų ansamblis 

būdingas visam regionui, tačiau skirtingose vietose jis atliekamas skirtingomis technikomis, stiliais.  

 

Pav. nr. 6. Administracinis centrinės Javos žemėlapis (Banjumas regionas apibrėžtas juoda linija). 

Dauguma regiono gyventojų priklauso javiečių etninei grupei, o dominuojanti kalba, vadinama 

napaku (ngapak), yra javiečių kalbos dialektas. Maždaug tūkstantis žodžių yra būdingi tik jam. Nuo 

standartizuotos javiečių kalbos napaką skiria tarimas ir intonacija. Pavyzdžiui, galūnės su atvira „a“ 

tariamos panašiau į sundiečių nei javiečių kalbą (tariama ne „o“, bet „a“). Šios kalbos tarimas 

laikomas šiek tiek kapotu, nevientisu, „stačiokišku“ lyginant su standartizuota javiečių kalba, kurios 

mokoma mokyklose. Standartizuota javiečių kalba yra naujausias šios kalbos istorinis lygmuo, 

susiformavęs su XVIII a. poetų kūryba. Manoma, kad napako dialektas yra senesnis, senasis javiečių 

kalbos sluoksnis, mažiau paliestas sukultūrintos dvaro kalbos.60 Kalbėdami apie Banjumas kultūros 

savitumą, šio regiono gyventojai dažnai pabrėžia, jog čia egzistuoja unikali kalba. Ji vartojama 

                                                           
59 J. Kunsto tekstuose galima rasti paminėtą Purvokerto apskritį. 
60 HERUSATOTO, Budiono. Banyumas: sejarah, budaya, bahasa dan watak. PT LKiS Pelangi Aksara, 2008. P. 6-13. 
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atliekant vietinius pasirodymus, neretai būtent kalba suteikia tam tikram žanrui unikalumo lyginant 

su kitais regionais. 

Iš dviejų centrinės Javos karališko dvaro miestų, Džogdžakartos ir Surakartos, Džogdžakarta yra 

fiziškai arčiau, bet kolonijinio laikotarpio metu Banjumas buvo priskirtas Susuhunanui, vienam iš 

dviejų Surakartos valdovų. Todėl kultūrinės įtakos iš Surakartos kur kas stipresnės. Taip pat nemažai 

perimta iš Džogdžakartos bei su Banjumas besiribojančio Sundos regiono. Gana nemažai šaltinių61 

nurodoma, kad Banjumas regiono gyventojai turi savitą charakterį, jis dažnai lyginamas su dvaro 

miestais Surakarta ir Džogdžakarta. Lyginant Banjumas gyventojai įvardijami kaip labiau 

atsipalaidavę, paprastesni, tiesesni, reikalaujantys mažiau mandagumo, linksmesni, turintys stiprų 

humoro jausmą, kalbantys kiek labiau „netašytai“.  

2.1 Meno stiliai ir muzikinis auklėjimas 

Interviu su Banjumas muzikantais, kultūros veikėjais rodo panašią nuomonę apie šio 

pietvakarinės Javos regiono žmonių būdą. Kalbant apie žmonių charakterio savitumą, akcentuojamas 

vietinis napako dialektas, jo šiurkštumas, kuris pastebimas tiek tartyje, tiek šiokiame tokiame 

bendravimo tiesmukume, tiek ir scenos menuose. Pašnekovai dažnai mini žmonių džiaugsmingumą, 

polinkį į juokavimą, garsų kalbėjimą, atvirumą tarpusavyje bei atvirumą įvairioms kultūrinėms 

įtakoms iš kitų regionų (centrinės Javos, Sundos). Teigiama, jog šmaikštiems Banjumas gyventojams 

sunku ilgesnį laiką išlikti rimtiems, net sakydami rimtas kalbas jie pajuokauja, o savo atvirumu ir 

paslapčių nelaikymu kartais gali ir įžeisti kitus.62 Banjumas žmonės, menai ir muzika dažnai lyginami 

su Solo, nuolat pabrėžiant kontrastą tarp Solo švelnumo, elegancijos ir Banjumas tiesumo, atvirumo, 

šiurkštumo. Minima, jog Banjumas gyventojai, ypač kaime, yra draugiški, nuoširdūs, svetingi. 

Kalbama apie žemdirbišką pradą, paprastumą, aristokratijos, centrinėje Javoje vadinamos priyayi, 

nebuvimą. Muzikantas Sigit Purwanto užsimena, jog net ir Banjumas žmonės, turintys ekonominės 

ar politinės galios, save vadina priyayi, bet dauguma gyventojų yra žemesniojo socialinio sluoksnio, 

vadinamo penginyongan.  Jis teigia, jog čalungas – tai žemesniųjų sluoksnių muzika, jog Banjumas 

aristokratija labiau mėgsta Solo ir Džogdžos, o ne Banjumas stiliaus gamelaną.63 Nemažai muzikantų, 

pradėję groti savo gimtinėje, vėliau mokslus tęsia Surakartoje, kur yra įkurtas menų institutas ISI64, 

tad persikėlę ten gyventi jie pajunta kultūrinius skirtumus, pastebi, kad žmonės ten atvirai nereiškia 

nuomonės, ypač jei ji neigiama.  

                                                           
61 R. A. Suttono, R. Lysloffo darbuose, World music žinyne, pokalbiuose su Banjumas gyventojais. 
62 Žr. interviu su Pak Kuwat (priedas nr. 3) , Sigit Purwanto (priedas nr. 4), Pak Darno (priedas nr. 5), Pak Jatmiko 

(priedas nr. 6), Pak Rasito (priedas nr. 9). 
63 Žr. interviu su Sigit Purwanto (priedas nr. 4). 
64 ISI – Institut Seni Indonesia – Indonezijos menų institutas. 
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Dauguma kalbintų muzikantų mato sąsajas tarp žmonių charakterio ir muzikinių bruožų. Jie 

teigia, jog Banjumas kultūra – tai, visų pirma, liaudies kultūra, taip pat ir Banjumas muzika – liaudies, 

žemdirbių muzika. Ji skirta pasilinksminimui, atsipalaidavimui, o ne meditacijai ar religiniams 

ritualams, kuomet ir muzikantų nusiteikimas turi būti atitinkamas. Muzikoje daug humoro, juokingi 

dainų tekstai, mėgstami juokai seksualine tematika, kas Surakartoje ar Džogdžakartoje būtų 

netoleruotina. Grojimo būdas Banjumas laisvesnis, čia mažiau reglamentuotų normų, taisyklių nei 

dvaro muzikoje. Socialinė lygybė pastebima ir tokiuose pasirodymų elementuose kaip scenos 

nebuvimas, aktyvus muzikantų bendravimas su klausytojais – būdami viename lygyje, jie lengvai 

užmezga kontaktą, vokalistas, pamatęs įdomiau apsirengusį žiūrovą, gali spontaniškai ką nors apie jį 

surimuoti, taip prajuokindamas kitus klausytojus. Žmonių paprastumas, paprasti gyvenimo įpročiai 

siejami su paprastomis instrumentų gaminimo technikomis – dauguma tradicinių instrumentų 

pagaminti iš bambuko: anklungas, čalungas, kentonganas.65 Pastebėtina, kad apibūdinant Banjumas 

regiono žmones, muzikinius bruožus neapsieinama be lyginimo su Surakarta, tad kyla klausimas, 

kodėl būtent su šiuo dvaro miestu, o ne su kitais gretimais regionais, pavyzdžiui, Sunda. Šį vienbalsį 

orientavimąsi į Solo kultūrą nulemia ne tik skirtingumas, priešpriešos, bet daugiausiai istorinės 

aplinkybės – olandų kolonijinio laikotarpio metu Banjumas regionas priklausė Surakartos valdovui 

Susuhunanui.  

Banjumas regione egzistuoja daugybė įvairių atlikimo menų rūšių. Šiame darbe pretenduojama 

ne koncentruotis į tam tikrą muzikinį stilių ar tradiciją, bet siekiama atskleisti visuminį muzikinį 

paveikslą, siejant jį su visuomenės gyvenimo stiliumi ir kultūra. Savaime suprantama, pilnai aprašyti 

visas egzistuojančias muzikines tradicijas būtų pernelyg sudėtinga ir smulkmeniška. Todėl 

reikalingas tam tikras selektyvumas, pagrindinių kategorijų išskyrimas, remiantis vietinių atlikėjų, 

intelektualų ar tiesiog regiono gyventojų požiūriu. Orientavimuisi šimtuose įvairiausių Banjumas 

regiono meno grupių, gelbsti Banjumas66 kultūros ir turizmo departamento kaupiami duomenys ir 

registruojama statistika, kurią galima rasti pirmame priede. Iš šių duomenų galime pamatyti kiek 

kokių grupių veikia regione, taip pat – kokioms kategorijoms šios grupės priskiriamos.  

                                                           
65 Žr. interviu su Sigit Purwanto (priedas nr. 4), Pak Darno (priedas nr. 5), Pak Jatmiko (priedas nr. 6). 
66 Pažymėtina, jog tai ne Banjumas regiono, bet Banjumas administracinio vieneto (kabupaten) statistika, tačiau 

dauguma gyventojų tikino, jog visame Banjumas regione egzistuoja tie patys atlikimo menai, tad turima statistika 

atskleidžia viso regiono meno grupių skaičiaus proporcijas. 
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Pav. nr. 7. Banjumas meno grupių kategorijos. 

Darbe daugiausiai bus kalbama apie skaitlingiausias kategorijas: liaudies menai, tradicinė 

muzika, religinė (t.y. islamo) muzika, vajango lėlių teatras ir pan. Nors regione egzistuoja nemažai 

įdomių pavienių tradicijų (kai kurios jų – ant išnykimo ribos, pvz. ritualinė bambukinių instrumentų 

muzika bonkelis (bongkel) ar gandalija (gandalia)), į kiekvieną jų nebus gilinamasi atskirai, siekiant 

pristatyti pagrindines regiono muzikinės mozaikos detales, kurios savitai siejasi ir su istoriniais, 

kultūriniais religiniais sluoksniais: vietine Javos religija kedžavenu, induistiniu paveldu, islamo 

kultūra Javoje bei naujosiomis, sparčiai įsitvirtinusiomis tradicijomis.  
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Pav. nr. 8. Banjumas egzistuojančių meno grupių tipai. 

Iš statistinės meno grupių lentelės bei pokalbių su vietiniais Banjumas gyventojais matome, jog 

regione itin reikšmingi bambukinių ksilofonų ansambliai čalungai kartu su lengero šokėjomis, transo 

šokiai, Banjumas kalba vadinami ebegu (ébég), o valstybine Indonezijos kalba – kuda kepangu (kuda 

kepang) arba kuda lumpingu (kuda lumping), panašaus formato musulmoniška muzika gendžringas 

(genjring), hadro (hadroh), šolavatas (shalawat) ir pan., lėlių-šešėlių teatras vajangas bei vos 

keliasdešimt metų egzistuojanti naujoji tradicinė muzika kentonganas. Šioms populiariausioms 

vietinio meno rūšims bus skiriama daugiausiai dėmesio. Verta prisiminti, jog tiek Pietryčių Azijoje, 

tiek Indonezijoje itin paplitę sinkretiniai menai, kuomet į vieną atlikimo meno rūšį apjungiama 

muzika, teatras ir šokis, todėl aptariant muziką, nebus pamirštami ir kiti svarbūs pasirodymų 

elementai. Statistiniai duomenys rodo, jog Banjumas nemažai populiariosios muzikos dangduto 

(dangdut), krončongo (keroncong) ir čampursario (campursari), tačiau ji nebus plačiau aptariama.  

Mokymasis muzikuoti 

Daugelis kalbintų Banjumas muzikantų mokytis groti pradėjo nuo mažens, savo kaimo 

bendruomenėse. Būdami dar vaikai stebėdavo gamelano repeticijas ir pamažu nuo stebėjimo 

pereidavo prie grojimo. Įdomi tendencija, kad didžioji dalis muzikantų67 visų pirma išmoko groti 

gamelaną, ir tik vėliau čalungą. Daug kas profesionaliai čalungo instrumentais groti išmoko 

                                                           
67 Pak Kuwat, Pak Rasito, Sigit Purwanto, Pak Darno. 
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Banjumas SMKI tradicinių menų mokykloje. Sigit Purwanto teigia, kad muzikantai paprastai 

pirmiausia išmoksta groti gamelano instrumentais, ir tik po to – čalungo. Jis mano, jog mokant groti 

gamelaną, čalungo mokytis yra kur kas lengviau. Čalungo grojimo technika panaši į gamelano, tačiau 

dėl bambuko medžiagos specifikos grojimas turi būti kur kas intensyvesnis. Sigit Purwanto: 

Kuomet jau turi gamelano pagrindus, čalungą groti yra lengviau. Esu čalungu mokęs groti 

studentus, kurie neturi gamelano patirties, buvo tikrai sunku juos mokyti. SMKI Banjumas 

tradicinių menų mokykloje mokiniai visų pirma mokomi gamelano ir tik nuo antro ar trečio 

semestro jie pradeda mokytis čalungo. ISI Surakarta tokia pati tvarka. Tik nedaugelis Banjumas 

muzikantų pradėjo mokytis nuo čalungo. Iš esmės gamelano technika yra perkelta čalungo 

instrumentams, tai gamelano technikos imitacija bambuko instrumentams. Pavyzdžiui, čalungo 

instrumentas dendemas sutampa su gamelano instrumentu slentemu, bet dendemu neišeina groti 

taip pat kaip slentemu, nes bambuko garsas yra žymiai trumpesnis nei metalo, neturi aido. Kad būtų 

imituojamas aidas, bambukiniais instrumentais tą patį garsą reikia pakartoti kelis kartus. 

Nors čalungas dažnai įvardijamas kaip unikali tradicinė Banjumas regiono muzika, 

politiniame ir visuomeniniame lygmenyje pristatoma kaip svarbi regiono identiteto dalis, muzikantai 

jos pradeda mokytis tik gerokai pramokę gamelano. Man neteko girdėti apie muzikantus, kurie gebėtų 

groti tik čalungą ir negrotų gamelano. Galima manyti, jog gamelanas šiame regione yra tarsi 

muzikavimo pagrindas, tai, ką muzikantai privalo mokėti. 

 

Pav. nr. 9. Purvokerto vidurinės mokyklos SMP5 moksleiviai groja čalungo instrumentais. 

Gamelano ir čalungo mokoma kai kuriose pradinių ir vidurinių klasių mokyklose. Tuo tarpu, 

oficiali institucija, kurioje Banjumas tradicinės muzikos galima mokytis kaip profesijos, yra 

Banjumas miestelyje esanti vyresnių klasių moksleiviams skirta trimetė mokykla SMKI.68 Šioje 

tradicinių menų mokykloje mokoma keturių specialybių: karavitano, tradicinių šokių, transliavimo ir 

                                                           
68 Apie SMKI mokyklą žr. interviu su SMKI mokytojais (priedas nr. 14) ir tradicinio šokio studentėmis (priedas nr. 15). 
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populiariosios muzikos. Karavitano specialybės studentai mokosi dviejų tipų tradicinės muzikos – 

gamelano ir čalungo. SMKI mokyklose, esančiose ir kitose Indonezijos vietose (Surakartoje, 

Džogdžakartoje, Surabajoje, Bandunge), valdžios nurodymu kreipiamas didesnis dėmesys į vietines 

karavitano tradicijas nei į kitų regionų menus, todėl Banjumas SMKI didesnė dalis muzikos pamokų 

skiriama Banjumas stiliaus gamelanui ir čalungui. Per likusiąją dalį pamokų mokoma Surakartos ir 

Džogdžakartos stiliaus gamelano, kurį SMKI mokytojai įvardijo kaip klasikinę muziką. Pagal tai, kad 

mokykloje be gamelano ir čalungo nemokoma kitos Banjumas tradicinės muzikos, galima manyti, 

jog būtent gamelanas ir čalungas laikomi regioninės muzikos pagrindu. Galima įžvelgti gana 

glaudžias sąsajas su SMKI mokykla ir Surakartoje esančiu menų institutu ISI. Gana daug studentų, 

baigusių SMKI, vėliau studijas tęsia Surakartos ISI. Ir atvirkščiai – nemažai SMKI mokytojų į šią 

mokyklą dirbti ateina po studijų ISI: visi keturi dabartiniai karavitano specialybės mokytojai yra baigę 

šią aukštąją mokyklą. Be to, ISI Surakarta menų institute galima mokytis Banjumas tradicinės 

muzikos čalungo. Jį šiuo metu dėsto iš Banjumas kilę ir SMKI baigę mokytojai Pak Kuwat, Pak 

Darno ir Sigit Purwanto.69 Įdomu pastebėti ir tai, kad nemažai kalbintų muzikantų groti čalungo 

instrumentais išmoko formaliai – būtent SMKI mokykloje – o nuo mažens mokėsi gamelano. Tai 

parodo, jog formalus mokymas pakankamai svarbus vietinių Banjumas muzikos stilių išlikimui.  

SMKI į tradicinį muzikavimą ir šokį žiūrima gana kūrybiškai: siekiama, kad tradicija nepabostų 

jaunimui, todėl moksleiviai kartu su mokytojais kuria tradicijos rėmuose. Prie tradicinės muzikos ir 

šokio pridėdami jiems patrauklių elementų, jie tarsi kuria naują tradiciją, ne vien atkartoja.  Tai gana 

lankstus, liberalus požiūris į tradicinius menus. Panašią poziciją išsako ir muzikantas Pak Darno, kuris 

siekdamas, kad Banjumas muzika būtų patraukli ir priimtina jaunimui, rūpinasi savo grupės sceniniu 

įvaizdžiu: renkasi elegantiškus šokėjų kostiumus, makiažą, muzikantai stengiasi groti dinamiškai, 

ekspresyviai. 

2.2 Karavitanas kaip Banjumas muzikinės kultūros pagrindas 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog Banjumas regione egzistuoja muzikinių stilių įvairovė, bet iš 

esmės tradicinės muzikos pagrindą sudaro karavitanas – įvairios jo formos bronzinių, geležinių ar 

bambukinių instrumentų ar net vokalo pavidalu. Muzika įsipina į sinkretinius žanrus, kurie paprastai 

įvardijami ne pagal muzikos stilių ar instrumentus, bet pagal šokį ar teatro formą. Tipiniai Banjumas 

gyventojams žinomi menai, kuriuos jie dažnai įsivaizduoja kaip neatsiejamą įvairių ritualų ir švenčių 

dalį yra vajango lėlių teatras, lengero šokiai, ebego (arba kuda kepango, kuda lumpingo) transo šokiai 

su arkliais. Vizualiai – tai labai skirtingi žanrai, bet muzikinė jų pusė yra tam tikros formos 

                                                           
69 Žr. interviu su šiais mokytojais (priedai nr. 3, 5, 4). 
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karavitanas.70 Muzikantas Pak Darno teigia, jog visuose Banjumas pasirodymuose grojamas 

Banjumas stiliaus karavitanas. Skirtingu būdu grojama lengero ir ebego šokių metu: grojami tie patys 

kūriniai, bet skiriasi kendango būgno partijos. Pak Rasito vardija, kurie instrumentai naudojami 

skirtingų pasirodymų metu: 

Ebego ansambliui akomponuoja nepilnas gamelanas. Ten yra kendangas, du kempuliai, ketukas, 

gongas, sarongas barungas. Sarongas atlieka melodiją. Bonangas prideda kūrybiškumo, bet istoriškai 

bonango nebūdavo ebego ansamblyje. Čalungo ansamblyje yra du gambangai – gambangas barungas 

ir gambangas penerusas, ketukas-kenongas ir slentemas, arba, kaip čia vadinama, dendemas, 

kendangas – kendangas čiblonas ir kendangas ketipungas, t.y. mažas kendangas. Iš viso šeši 

instrumentai. Dar yra gongas bumbungas, pučiamas gongas.71 Paprastai kartu su čalungu šoka keturios 

arba dvi lengero šokėjos. Vajango pasirodymo metu reikia daugelio žmonių, grojama gal septyniolika 

instrumentų, būna keletas vokalisčių. Instrumentai būna rebabas, kendangas, genderas, bonangas, 

bonangas penerusas, gambangas, citra siter, sulingas, genderas penerusas, ketukas, kenongas, 

kempulis, gongas. 

Kalbinti muzikantai be gamelano ir čalungo negroja kitų Banjumas regiono muzikinių žanrų, 

nors teigia jų žinantys daug. Kaip priežastį, kodėl negroja kitų stilių (pvz. bambukiniais instrumentais 

bonkeliu, bunčis, krumpjung ir pan.), įvardija muzikantų, iš kurių būtų galima mokytis, trūkumą, 

pačių ritualų, kurių metu muzikuojama, retumą (pvz. tam tikri ritualai atliekami tik kartą per metus). 

 

Pav. nr. 10. Ebego šokiams akomponuojantis ansamblis. 

                                                           
70 Apie Banjumas karavitaną: bronzinį ar geležinį gamelaną bei bambukinį čalungą žr. interviu su patyrusiais Banjumas 

muzikantais Pak Kuwat (priedas nr. 3), Pak Darno (priedas nr. 5), Sigit Purwanto (priedas nr. 4), Pak Rasito (priedas nr. 

9), Pak Kendar (priedas nr. 10) bei su kultūros sektoriaus darbuotoju Pak Jatmiko (priedas nr. 6). 
71 Pak Kendar taip pat įvardija čalungo instrumentinę sudėtį: „Čalungo ansamblis susideda iš šešių instrumentų: dviejų 

gambangų – gambango barungo ir gambango peneruso, dendemo, kenongo, kendango, gongo. Abu gambangai vienodai 

atrodo ir yra tarsi vienodi instrumentai, tiesiog jais grojama skirtingai.“ 
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Derinimo sistemos ir notacija 

Kaip minėta skyrelyje apie gamelaną, centrinėje Javoje nėra standartizuoto derinimo, 

santykinių intervalų ar nustatyto aukštumo: kai kurie gamelanai suderinti aukščiau nei kiti, nors 

skirtumai nėra labai dideli. Teoriškai jokie du gamelano ansambliai neskamba vienodai. Teoretikai 

(kurių dauguma ne iš Indonezijos) yra mėginę sukurti normatyvinius derinimus ar matematinius 

modelius, bet kol kas dar nė vienas nėra paaiškinęs gausybės skirtingų  derinimų. Derinimų įvairovė 

yra suskirstyta į dvi kategorijas: pelogą ir slendrą. Pelogas susideda iš septynių tonų (pagal Javos 

notaciją sunumeruotų nuo 1 iki 7), o slendrą sudaro penki tonai (numeruojami 1, 2, 3, 5, 6, praleidžiant 

4). Ši numeravimo sistema yra įprastas Javoje notacijos metodas, vadinamas kepatijanu (kepatihan). 

Ši notacijos sistema vienintelė plačiai prigijo, nors net keletas sistemų buvo sukurta XIX a. pab. – 

XX a. pr.72 Banjumas regione taip pat naudojama ši notacijos sistema, žinomas tiek pelogo, tiek 

slendro derinimas. 

Dominuojanti derinimo sistema Banjumas regione yra slendras. Šia derinimo sistema 

operuoja dauguma instrumentinių ansamblių, net ir vokalinis džemblungas. Beveik visi Banjumas 

regiono kūriniai parašyti slendro sistemoje. Instrumentų derinimas nėra preciziškai standartizuotas 

nei Banjumas regione, nei Solo ar Džogdžoje, bet muzikantai pastebi skirtumą tarp Banjumas slendro 

ir Solo slendro.73 J. Kunstas, fiksavęs slendro ir pelogo ansamblių pasiskirstymą Javoje, Banjumas 

regione (Čilačape, Purvokerte, Banjumas, Purbalingoje bei Bandžarnegaroje) užregistravo bent 

dešimt kartų daugiau slendro nei pelogo atvejų.74 Olandų etnomuzikologas atkreipia dėmesį į tai, kad 

kalnuotose vietovėse - Purbalingoje ir Bandžarnegaroje - išlikusi pelogo derinimo vokalinė tradicija. 

Tai itin įdomu, nes šios vietovės muzikine prasme yra apsuptos slendro teritorijomis. J. Kunstas šį 

reiškinį aiškina tuo, jog pelogo derinimas yra senesnis ir ilgiau išlikęs būtent kalnuotose, sunkiau 

prieinamose vietovėse.75 

                                                           
72 BRINNER, Benjamin. Music in Central Java: experiencing music, expressing culture. New York: Oxford University 

Press, 2008. P. 52-54. 
73 SUTTON, R. Anderson, op. cit. P. 76. 
74 KUNST, Jaap. Music in Java: Its History, Its Theory and Its Technique. Nijhoff, 1973. P. 552. 
75 Ibid. P. 21-24. 
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Pav. nr. 11. Vieno žymiausių Banjumas regiono kūrinių Eling-Eling notacijos dalis. 

Vokalinė muzika 

Vokalinės dalys Banjumas muzikoje nėra dominuojančios, bet jos apibrėžia kūrinį. 

Pakankamai įprastas reiškinys, kuomet du kūriniai turi panašias instrumentines partijas, bet juos 

vienas nuo kito atskiria būtent vokalinė melodija. Savo tekstine ir muzikine struktūra vokalas 

prisideda prie muzikos gyvumo ir humoristiškumo, būdingo Banjumas tradicijai. Geras Banjumas 

vokalo pasirodymas apibūdinamas kaip ramé, reiškiantis triukšmingumą, šurmulį gerąja prasme. 

Būdingi trumpi vyrų šūksniai, paprastai komplementariai besikeičiantys. Jie šiek tiek primena kai 

kurias Sundos muzikines formas. Solo dainininkės yra vadinamos pesindhèn. Jų tesitūra yra šiek tiek 

aukštesnė nei kituose Javos regionuose. Banjumas kūriniuose įprastas garsas gali būti aukštasis 5, 

kartais net 6. Kitur Javoje aukštasis 5 pasiekiamas retkarčiais, sudainuojamas šalia aukštojo 3, bet 

niekada neišlaikomas ilgiau. 

Du pagrindiniai teksto tipai yra naudojami vokalistės pesindhèn: vangsalanas (wangsalan) ir 

parikanas (parikan). Jie tarpusavyje keičiasi pasirodymo metu, sujungiami trumpų frazių, solistės 

įterpiamų. Šiais intarpais (pvz., „ya rama“ – „taip, pone“) tiesiogiai ir dažnai koketiškai bendraujama 

su vyriška auditorija. Vangsalano tekstų tipas yra tarsi savotiška dėlionė, žodžių žaismas, kurių kai 

kurie yra beprasmiai. Šių tekstų nuotaika yra lengva, priešingai nei Solo ar Džogdžoje, kur 

vangsalanai dažnai būna didaktiški, moralizuojantys. Kita populiari tekstų kategorija yra parikanas, 

jame tekstas rimuojasi, bet nėra žodžių žaismo. Šie tekstai komiškesni nei vangsalano.76   

Kitas svarbus Banjumas vokalinio stiliaus aspektas yra vokalinės dermės, nesutampančios su 

instrumentine slendro derme, panaudojimas kai kuriuose kūriniuose. Daugelyje kūrinių galima 

                                                           
76 SUTTON, R. Anderson, op. cit. P. 93-95. 
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išgirsti tarpinius tonus tarp 3 ir 5 bei tarp 1 ir 2 instrumentinės dermės tonų. Kai kurie muzikantai 

tokią dermę charakterizuoja kaip slendro ir pelogo kombinaciją.77   

 

Pav. nr. 12. Kūrinio Eling-Eling vokalo partijos notacijos dalis. 

Čalungo ansamblis ir jo lyginimas su gamelanu 

Čalungas – bambukinių ksilofonų ansamblis. Bambukiniai instrumentai lengvi, lengvai 

transportuojami, gerokai pigesni už bronzinį gamelano rinkinį, todėl jie buvo sugalvoti kaip 

alternatyva centrinės Javos dvaro muzikai. Dauguma čalungo instrumentų sudaryti iš bambukų 

vamzdelių, pritvirtintų prie medinio rėmo. Didysis gongas (gong ageng) taip pat imituojamas 

bambuku – vietoje gongo pučiamas didelis bambukinis vamzdis, juo išgaunamas žemas duslus garsas. 

Čalungo ansamblio būgnų technika aptinkama tik Banjumas regione: naudojami du būgnai kendangas 

čiblonas ir kendangas ketipungas arba kuluntaras (mažasis būgniukas, laikomas statmenai). Dėl 

įtakos iš Sundos kartais naudojami trys būgnai. Ritmai labai dinamiški ir labiau pasikartojantys nei 

kituose regionuose. Čalungas akomponuoja tradiciniams lengero šokiams. Šie šokiai atliekami 

moterų ar jomis persirengusių vyrų, siejami su anksčiau egzistavusiais vaisingumo ritualais ir 

prostitucija: šokėjų erotiški judesiai ir veido išraiškos koketiškos. Nepaisant sąsajų su gamelanu, 

                                                           
77 Ibid. P. 96. 
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čalungo skambesys visiškai kitoks nei švelnus, rafinuotas bronzinių centrinės Javos instrumentų. 

Bambuko tembras aštrus, sausas, kūriniai skamba džiaugsmingai, nerūpestingai.78 

 

Pak Jatmiko mano, jog čalungas Banjumas regione atsirado maždaug XV a., nuo tada, kai į šį 

regioną iš dvaro teritorijų kartu su valdžia atėjo gamelanas. Pak Rasito pasakoja kitokią versiją, teigia, 

jog čalungo ansamblis pradėjo formuotis XX a. pr. tarp ryžių laukų darbininkų: 

Čalungo instrumentai atsirado apie 1915 m., juos atrado ryžių laukuose dirbantys darbininkai. Ryžių 

laukuose yra nedidelių namukų gubuk, jie skirti darbininkų poilsiui. Gubuk ramsčiai padaryti iš 

bambuko ir, į juos suduodant, girdimas garsas. Žmonės pagalvojo, kad visai įdomu būtų panaudoti 

bambuką kaip instrumentą. Tada jie sėdėdami susidėdavo bambukus sau ant kojų ir grodavo. Toks 

buvo pirmasis čalungas. Vėliau tai prigijo visuomenėje, buvo pradėti gaminti tokie instrumentai, 

kuriuos turime dabar. Tai sužinojau iš vyresnių žmonių.  

 

Pak Kendar pateikia termino čalungas (calung) kilmės versiją: šis bambukinių ksilofonų 

ansamblio pavadinimas kilęs sudėjus du žodžius pracal ir melung. Pracal yra peilis bambukui pjauti, 

melung yra toli sklindantis garso skambesys, aidas. 

Savo knygoje Music in Java79 etnomuzikologas Jaap Kunstas aptaria čalungo80 ansamblio 

sandarą. Jis susideda iš trijų čalungų (knygoje vadinamų chalung), bambukinių ksilofonų, pritvirtintų 

ant rogių formos rėmo, jais grojama kaip gambangu. Šie ksilofonai panašių aukščių ir derinimo, bet 

turi skirtingas funkcijas. Jie vadinami demung, pembabar ir penitir. Kiti instrumentai, priklausantys 

čalungo ansambliui yra taip pat bambukų ksilofonai, sudaryti iš mažesnio skaičiaus gale įstrižai 

nupjautų vamzdelių, pritvirtintų prie rėmo. Jų pavadinimai – kempulis, ketukas ir kenongas. Dar 

ansamblyje yra pučiamas, iš bambuko pagamintas gongas bei būgnai kendangas ir ketipungas. J. 

Kunstas pažymi, jog paprastai čalungo ansamblių dermė yra slendras.81 R. A. Suttonas pastebi, jog 

šiais laikais ansamblio struktūra išlikusi panaši, tačiau nuo J. Kunsto laikų terminologija yra 

pasikeitusi dėl Solo kultūros įtakos regione.82 Dabar paprastai ansamblyje yra du (o ne trys, kaip rašė 

J. Kunstas) gambangai. Juos sudaro penkiolika arba šešiolika tonų nuo žemojo 3 arba 5 iki 5 trimis 

oktavomis aukščiau. Jais grojamos greitos melodijos, paprastai komplementariuoju ritmu. Vienos 

oktavos instrumentas vadinamas slentemu (slenthem terminas vartojamas Solo ir Džogdžoje) arba 

dženglongu (jengglong terminas, atėjęs iš Sundos) groja pagrindinę melodiją balunganą. Šis 

instrumentas galėtų atitikti J. Kunsto minėtą demungą. Slentemo diapazonas – nuo žemojo 1 arba 2 

                                                           
78 Žr. žinyną World Music: The Rough Guide II. Rough Guides, 2000. P. 122. 
79 Knyga pirmą kartą išleista 1934 m., į anglų kalbą išversta 1949 m., trečiasis, papildytas, leidimas 1973 m. 
80 Knygoje čalungas vadinamas gamelan chalung. 
81 KUNST, Jaap, op. cit. P. 292-293. 
82 Plačiau apie Banjumas muzikos teoretizavimą pagal Surakartos tradicijas R. A. Suttonas rašo savo straipsnyje New 

Theory for Traditional Music in Banyumas, West Central Java. In: Pacific Review of Ethnomusicology, Volume 03, 

1986. P. 79-101. 
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iki 1 – penki arba šeši vamzdeliai. Instrumentas, kurį J. Kunstas įvardino kaip kempulį, ketuką ir 

kenongą, dabar vadinamas ketuku-kenongu. Jį sudaro toks pat skaičius vamzdelių kaip ir slentemą, 

bet jie suderinti oktava aukščiau. Pučiamas gongas ir du būgnai, minėti J. Kunsto, yra išlikę ir šiomis 

dienomis, tik didesnysis būgnas dažniau vadinamas čiblonu (terminas atėjęs iš Solo). Kaip ir 

didesniame gamelane, čalungo ansamblyje kartais atsiranda papildomi vienas ar du kendangai, 

kuomet atliekami Sundos ritmai.83  

Nėra visuotinai sutariama, ar čalungas – tai vietinis Banjumas karavitano stilius, ar ne. Visgi 

panašu, jog didesnė dalis pateikėjų čalungą laiko vietine karavitano versija, sukurta kaimo žmonių 

kaip pigesnė alternatyva bronziniam gamelano ansambliui. Pak Kuwat teigia, jog čalungas – tai 

bambukinė gamelano imitacija. Pak Darno tiek čalungą, tiek gamelaną laiko iš skirtingų medžiagų 

pagamintu karavitanu, sako, jog Banjumas egzistuoja dviejų tipų gamelanas – iš metalo ir iš bambuko. 

Sigit Purwanto pažymi socialinę skirtį tarp čalungo ir bronzinio gamelano ansamblių: gamelanas – 

tai dvaro, aristokratijos muzika, o čalungas – liaudies, žemesnės socialinės klasės muzika. Panašų 

skirtumą jis mato tarp Banjumas ir dvaro stilių gamelano: Solo ir Džogdžos gamelanas labiau 

imponuoja aukštesniam socialiniam sluoksniui, priyayi, o Banjumas gamelano stilius priimtinesnis 

žemesniajai klasei, penginyongan. Galima pastebėti ir finansinį skirtumą tarp grojimo čalungo ir 

gamelano instrumentais: grojimas čalungo ansamblyje mažiau pelningas, šio ansamblio pasirodymai 

užsakovams kainuoja mažiau, neretai prašoma koncertuoti nemokamai. Savaime suprantama, ir 

čalungo ansamblio instrumentų gamyba kur kas mažiau atsieina nei gamelano instrumentų rinkinio. 

R. A. Suttonas, nagrinėdamas įvairius šaltinius84, atkreipia dėmesį į ambivalentišką čalungo 

ansamblio vertinimą.85 Viena vertus, čalungo statusas, lyginant su karavitano, nėra aukštas dėl 

bambukinių konstrukcijų ir akompanavimo dainininkėms-šokėjoms, kurios anksčiau buvo siejamos 

su prostitucija, o bronzinių instrumentų ansamblis turi daug bendrumų su gerai vertinamomis dvaro 

tradicijomis, be to, juo akomponuojama geros reputacijos lėlių teatrui vajangui. Kita vertus, nemažai 

atvejų čalungas įtraukiamas į karavitano kategoriją. Pats karavitano terminas yra kilęs iš dvaro 

vietovių ir tik neseniai buvo pradėtas taikyti plačiau. Todėl neverta stebėtis, kad muzikantams iš tokių 

regionų kaip Banjumas kyla sunkumų vieningai vartojant karavitano terminą.  

Lengero-čalungo pasirodymai 

Čalungo ansamblis paprastai koncertuoja kartu su lengero šokėjomis. Tokie iki išnaktų 

trunkantys pasirodymai Banjumas regione labai populiarūs, visuomet pritraukia gausią auditoriją, 

                                                           
83 SUTTON, R. Anderson, op. cit. P. 74. 
84 Pokalbius su Banjumas muzikantais, vietinius kultūros politikos dokumentus, Banjumas muzikos tyrinėtojų tekstus. 
85 SUTTON, R. Anderson, op. cit. P. 72-73. 
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kurios daugumą sudaro vyrai. Šie pakankamai neformalūs pasirodymai užsakomi įvairių progų metu: 

švenčiant gimimą, apipjaustymą, vestuves ir t.t. Prie pasirodymą remiančios šeimos ar institucijos 

pastato pastatoma laikina scena, kurioje čalungą groja keletas vyrų, vienas iš jų būgnu groja 

sudėtingus ritmus. Priešais muzikantus šoka dvi ar daugiau šokėjų, provokuojančiai judinančių 

klubus. Šokėjos vilki siaurus ilgus batika margintus sijonus, per pečius persimeta lengvo audinio 

skarą, naudoja ją šokiui. Maždaug pirmą valandą nakties prie šokėjų prisijungia klounas baltu veidu 

ir komiškai mėgina atkartoti grakščius jų judesius.86 Lengero pasirodymų metu gali įsijungti ir vyrų 

šokėjų grupės, imituojančios ebego transo šokį. Vėlai naktį, kuomet šokėjos jau būna palikusios 

sceną, vėl pasirodęs klounas parodijuoja transo šokį bei vaizduoja transo būseną, kartais 

peržengdamas įprastines socialines normas (lipdamas žiūrovams ant galvų, raugėdamas jiems į veidus 

ir pan.). Paskutinė pasirodymo dalis yra vyrų karo šokis, atliekamas vienos iš moterų šokėjų. Šis 

numeris atliekamas muzikantams garsiai grojant tam tikrą kūrinį maždaug penkias minutes. Po šios 

pakankamai rimtos dalies dar neišsiskirstę žiūrovai yra kviečiami pusryčiauti kartu su renginio 

užsakovu.87  

 

Pav. nr. 13. Lengero šokėjų ir čalungo ansamblio pasirodymas. 

Lengero pasirodymai populiarūs, atliekami profesionalių muzikantų bei šokėjų, bet vertinami 

prieštaringai. Tai savotiškas tradicinės ir populiariosios kultūros mišinys, priimamas tiek su 

pasididžiavimu, tiek su panieka. Viena vertus, vietiniai pabrėžia gilias lengero tradicijas regiono 

istorijoje bei religinėse praktikose, poreikį šią vietinę tradiciją išsaugoti. Kita vertus, tokie 

                                                           
86 LYSLOFF, René. Rural Javanese „Tradition“ and Erotic Subversion: Female Dance Performance in Banyumas 

(Central Java). In: Asian Music, Volume XXXIII-1, Fall/Winter 2001-2002. P. 3. 
87 Ibid. P. 9-13. 
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pasirodymai laikomi gašliais, šiurkščiais ir primityviais dėl savo bruožų, nesutampančių su 

šiandieninėmis vertybėmis. 

Banjumas gamelanas ir jo lyginimas su dvaro vietovių gamelanu 

Dauguma Banjumas gamelano ansamblių yra identiški tiems, kurie naudojami kitur Javoje, 

grojant Solo ar Džogdžos muziką. Gamelano ansambliai atlieka Banjumas kūrinius vietiniu stiliumi 

bei iš kitų tradicijų, daugiausiai Surakartos, atėjusius kūrinius. A. R. Suttonas pateikia88 Banjumas 

gamelano instrumentų sąrašą: gongas, kempuliai, kenongas, ketukas, kempjangas, sarongas 

demungas, sarongas barungas, sarongas pekingas, bonangas barungas, bonangas panerusas, 

slentemas, genderas barungas, genderas panerusas, gambangas, rebabas, citra, serulingas (sulingas), 

kendangas čiblonas, ketipungas, kendangas gendingas. Rebabas Banjumas gamelane yra kur kas 

mažiau reikšmingas nei Solo ar Džogdžos tradicijose. Ansamblyje paprastai aptinkami trys būgnai, 

kaip ir Solo bei Džogdžoje, tik mažesni. Kartais, atliekant Sundos ritmus, pridedamas ketvirtas 

būgnas. Toks gamelano ansamblis gali būti naudojamas akomponuoti šokiui arba muzikiniams 

koncertams, tačiau dažniausiai jis naudojamas teatro formų vajango ir ketoprako pasirodymuose. 

Muzikantai, kalbėdami apie Solo ar Džogdžos (dvaro vietovių) ir Banjumas gamelano stilius, 

įvardija įvairius skirtumus. Sigit Purwanto ir Pak Darno mano, jog Banjumas nėra griežto kokybės 

standarto, grojama laisvai, o kratono dvaro gamelano ansambliuose egzistuoja griežtos grojimo 

taisyklės, tobulo grojimo siekis. Dvaro vietovių, kuriose egzistuoja daug socialinių normų, gamelano 

grojimas formalesnis, rimtesnis, nei egalitarinės žemdirbių kultūros Banjumas regione, kur grojama 

atsipalaidavimui, pasilinksminimui. Skiriasi kai kurie instrumentai: Banjumas gamelano instrumentų 

rinkinyje retai galima aptikti rebabą, genderą. Banjumas gamelano sąstatas mažesnis, reikia mažiau 

muzikantų nei dvaro ansambliuose. Pak Darno, grojantis tiek Surakartos, tiek Banjumas stilių 

gamelaną, teigia, kad grodamas dvaro gamelaną, jis nejučia įpina Banjumas stiliaus savybių: groja 

dinamiškiau. Tai patrauklu klausytojams, Surakartoje dėl šios priežasties jis gauna nemažai 

užsakymų. Muzikantas Pak Rasito, įvaldęs kelių regionų gamelano stilius mano, jog Banjumas stilių 

atlikti gana nesudėtinga. Jis įvardija tokius Banjumas ir dvaro vietovių gamelano skirtumus: 

Skiriasi vokalo partijos, bonango partijos. Kitoks yra dialektas, Banjumas dialektu balsiai tariami 

trumpiau, tarsi nukertami. Muzikiniai skirtumai nuo kitų regionų labai nedideli. Tie, kas gerai 

neišmano skirtingų gamelano muzikos stilių, kas patys nėra muzikantai, sunkiai skiria Banjumas stilių 

nuo kitų. Kiekvieno instrumento grojimo technika šiek tiek skiriasi nuo kitų regionų. 

Sudėtingiausias gamelano instrumentas yra genderas barungas, nes juo skirtingai groja dvi rankos. 

Solo gendero atlikimas tarp muzikantų panašus, ten yra nusistovėjusios normos kaip groti šiuo 

instrumentu. Džogdžos muzikantai turi individualų stilių, ten nėra standarto. Banjumas taip pat 

genderu grojama skirtingai. 

                                                           
88 SUTTON, R. Anderson, op. cit. P. 71. 
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Tie patys kūriniai Solo ir Banjumas gali būti atliekami skirtingai. Skirtingai interpretuojama ta pati 

notacija. Banjumas stilius yra judresnis, dinamiškesnis, ritmiškai intensyvesnis. Kaip minėta 

anksčiau, tai siejama su dinamiškesnius, energingesniu Banjumas gyventojų būdu. 
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3 BANJUMAS MUZIKOS STILIŲ SĄSAJOS SU RELIGINIAIS-ISTORINIAIS 

SLUOKSNIAIS 

Žvelgiant į Banjumas regiono meno grupių statistiką, nesunku pastebėti menų sąsajas su 

religijomis. Nemaža dalis meno grupių atlieka religinę muziką, kuri, šiuo atveju, yra musulmoniškas 

giedojimas. Tai, kas regione įvardijama kaip liaudies atlikimo menai ar tradiciniai menai, paprastai 

turi sąsajų su sinkretiniu Javos tikėjimu kedžavenu. Vajangas ir jo regioninė versija džemblungas 

reprezentuoja induistinį palikimą: nors induizmo dievais nėra tikima, jie yra gerai vietiniams 

pažįstami vajango teatro personažai. Žinoma, kai kurie šiuolaikiniai menai neturi sąsajų su religijomis 

– tai populiarioji muzika ar naujosios tradicijos stilius kentonganas.  

Šiame skyriuje grupių skaičiumi gausiausi Banjumas regiono menai aptariami juos siejant su 

dabar ar anksčiau Javos saloje egzistavusiomis religijomis, turėjusiomis įtaką Javos kultūrai: Javos 

religija, induizmas, islamas. Išskiriami religiniai sluoksniai iš dalies sutampa su Javos kultūros 

istorijos laikotarpiais: priešistoriniu, induistinių-budistinių karalysčių (IV-XV a.), musulmoniškų 

sultonatų (nuo XVI a.), nepriklausomos Indonezijos (nuo 1945 m.).89 Tokia klasifikacija nesiekiama 

religinės ar istorinės Javos kultūros analizės, tačiau meno pasirodymai pateikiami kaip įvairiapusiškas 

Javos kultūros atspindys. 

3.1 Kedžavenas: Javos religijos atspindžiai muzikiniuose reiškiniuose 

Kedžavenas (kejawen), dar kitaip vadinamas Javos religija (agama Jawa) yra Javoje 

egzistuojanti tikėjimų ir praktikų visuma, turinti įvairių religinių elementų: animizmo, budizmo, 

induizmo, islamo. Tai sinkretinė tikėjimų, etikos sistema, apjungianti įvairiais istoriniais laikotarpiais 

Javos visuomenę veikusias religines įtakas. Kedžaveno praktikų tikslas – harmonija su pačiu savimi, 

visata, Dievu. Sąmoningumo ir susivaldymo siekiama pasninku, meditacijomis, kitomis praktikomis, 

pvz., tamsos, tylos, maudymosi upių santakoje.90 Javos tikėjime palaikomas glaudus ryšys su protėvių 

dvasiomis, su jomis bendraujama, aukojama, meldžiamasi prie kapų, tikima, kad dvasios gali įsikūnyti 

į tam tikrus objektus (pvz., muzikos instrumentus ar keris durklus). Šventomis laikomos Javos tikėjimo 

vietos paprastai būna gamtinės: tai kriokliai, upių santakos, kalnai, olos. 

Nemažai kedžaveno elementų galima pastebėti su muzikine veikla susijusiuose veiksmuose, 

pasirodymuose. Gaminant muzikos instrumentus, atliekami tam tikri ritualai, aukojama, 

pasninkaujama. Tradicinė muzika gali tapti priemone bendrauti su dvasiomis, jas pasikviesti. Prieš 

                                                           
89 Neminimas kolonijinis laikotarpis, nes jis neatsispindi muzikinėje kultūroje. Populiariosios muzikos žanras 

krončongas (keroncong) turi portugalų muzikos įtakos. Šis žanras egzistuoja Banjumas regione, bet šiame darbe nėra 

plačiau aptariamas. 
90 Žr. CHOY, Lee Khoon. A fragile nation: the Indonesian crisis. World Scientific Publishing, 1999. P. 107-110. 
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su dvasiniu pasauliu susijusius pasirodymus atlikėjai turi atlikti įvairias praktikas: melstis kapinėse, 

šventose vietose, medituoti, pasninkauti. 

Muzikos instrumentų gamyba ir požiūris į juos 

Viena iš sričių, kurioje galima stebėti senąjį dvasinį palikimą – tai muzikos instrumentų 

gamyba ir požiūris į juos. Nors šiais laikais daugėja masinės instrumentų produkcijos, kuomet 

nebepaisoma medžiagų paruošimo, gaminimo, ritualinių taisyklių, rimtesni meistrai vis dar į šiuos 

dalykus žiūri atsakingai, tikėdami tuo, ką daro. Kalbinti bambukinių instrumentų meistrai, 

gaminantys instrumentus čalungo, anklungo, kentongano ansambliams, bambukų fleitas sulingus, 

Pak Kendar ir Mas Sutar pasakojo apie ilgą bambuko paruošimą apdirbimui, Javos kalendoriaus 

svarbą, instrumentų gaminimo ypatybes ir ritualus, atliekamus gaminant, santykį su protėvių 

dvasiomis.91 Nors iš bambuko pagaminti instrumentai atrodo gana nesudėtingai ir pats gaminimo 

procesas gali užtrukti vos kelias dienas, labai svarbus tinkamas bambuko paruošimas. Tai reikalinga 

tam, kad bambukas ilgai laikytųsi, būtų tvirtas, gerai skambėtų, kad jo negraužtų vabzdžiai. Pjaunant 

bambuką, reikia atsižvelgti į Javos-mėnulio kalendorių. Meistras Mas Sutar mini, jog galima net 

nežiūrėti į kalendorių – pažiūri į mėnulį ir viskas aišku. Jis teigia, jog nuo pirmos iki penkioliktos 

mėnesio dienos, t.y. iki pilnaties, bambukas yra pernelyg minkštas, net jei taip ir neatrodo. Bambuką 

reikia pjauti antroje mėnesio pusėje – nuo penkioliktos iki trisdešimtos dienos, tik nelyginiais 

mėnesiais. Meistras tiki, jog ta pati sistema veikia bet kurioje pasaulio dalyje, visur, kur žmonės gali 

matyti mėnulį, ne tik su bambuku, bet ir su mediena. Pak Kendar nurodo kiek kitokius duomenis, 

kada pjauti bambuką: jis mini, jog tinkamiausi mėnesiai yra nuo devinto iki vienuolikto mėnesio 

pagal Javos kalendorių. 

Įpjovus bambuką, reikia jį palikti stovėti nuo pusės mėnesio iki mėnesio, kad nukristų lapai, 

augalas pradėtų džiūti. Galutinai nukirtus bambuką, tęsiamas džiovinimo procesas – jo negalima 

džiovinti saulėje, reikia užkelti aukštai po stogu vėjuotoje vietoje, kad jis pamažu natūraliai džiūtų 

kelis mėnesius. Po to dar tris mėnesius bambukai rūkomi padėjus juos apie porą metrų nuo tradicinės 

krosnies. Po maždaug šešių mėnesių medžiagos paruošimas būna baigtas, galima pradėti instrumentų 

gamybą. 

                                                           
91 Žr. interviu su Pak Kendar (priedas nr. 10) ir Mas Sutar (priedas nr. 13). 
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Pav. nr. 7. Bambukų džiovinimas Pak Kendar namuose. 

Bambukiniai vamzdeliai formuojami pagal tai, kokį instrumentą norima gaminti. Gaminant 

vamzdelius ksilofonams arba kitiems idiofonams, pvz., anklungui, vienas atpjauto bambuko galas 

skobiamas išilgai pusiau, jo kraštus dildant, zulinant keičiamas vamzdelio tonas, derinami 

instrumentai. Derinama pagal kitus turimus instrumentus, siekiant, kad tonų aukštis sutaptų. Vienam 

instrumentui pagaminti prireikia kelių dienų. Pak Kendar pasakoja, kad, dirbdamas be pertraukų, 

čalungo komplektą gali pagaminti per dvi savaites. 

 

Pav. nr. 8. Suderinti bambuko vamzdeliai laisvai rišami prie rėmo, formuojant ksilofoną gambangą. 
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Pagaminę instrumentus meistrai pasninkauja, eina melstis į kapines protėvių dvasioms, neša 

joms aukų. Pasninkaujama tris arba septynias dienas po instrumentų pagaminimo, prieš einant melstis 

į kapines. Pasninkaujama kitaip nei pagal musulmonų tradiciją92 - galima gerti tik vandenį, valgomos 

tik nedidelės porcijos ryžių be jokių priedų, prieskonių, druskos. Javos kultūroje pasninkas, kartais 

trunkantis net kelis mėnesius, turi svarbią reikšmę, padeda mokytis kontroliuoti save, savo emocijas, 

dvasiškai apsivalyti. Į kapines einama melstis tam tikromis dienomis, paprastai penktadienį – kliwon 

pagal penkių dienų Javos kalendoriaus savaitę, kuomet jis sutampa su antradieniu arba penktadieniu 

pagal Grigaliaus kalendorių. Kapinėse uždegamas smilkalas, nusinešama aukų: gėlių, bananų, 

cigarečių, vandens, kavos ir arbatos be cukraus. Septynių rūšių aukos skirtos protėvių dvasioms, 

kartais konkrečiai kaimo įkūrėjo dvasiai. Siekiama, kad į instrumentus įeitų jų dvasia, kuri padaro 

taip, kad instrumentai gražiai skambėtų net tuo atveju, kai muzikantas ką nors ne taip sugroja. Mas 

Sutar pasakoja, jog per pirmąjį Javos kalendoriaus mėnesį sura reikia padėti aukų prie gamelano 

instrumentų. Jei to nepadarai, jų dvasios gali supykti. Vadinasi, instrumentų dvasia reikia rūpintis ir 

po instrumentų pagaminimo. Teko girdėti, jog niekada negalima lipti per instrumento viršų, negalima 

paeiliui perbraukti visų ksilofono vamzdelių, nes tai nepagarbu dvasioms. Meistrai užsimena, jog 

ritualų nereikia atlikinėti, kuomet instrumentai gaminami ne pagal tradiciją: diatoniniu derinimu, kai 

gaminami pavieniai instrumentai, o ne pilnas komplektas.  

Muzika ir menai – priemonė bendrauti su dvasiomis 

Ryšys su mirusiaisiais, vietinių kaimų protėviais, įkūrėjais Javoje ir Banjumas palaikomi per 

atlikimo menus, kurie apima muziką, šokį, maldą, pasninką, kai kuriais atvejais – transo būseną. 

Banjumas regione populiariausia, grupių skaičiumi gausiausia ir žinomiausia meno forma yra ebegas 

– visą dieną trunkantis transo šokio ir karavitano pasirodymas, kurio metu į šokėjus įsikūnija vietinės 

dvasios. Plačiau apie šią tradicinio liaudies meno formą teko sužinoti iš muzikantų, ebego grupių 

vadovų, kitų su šiomis grupėmis susijusių žmonių.93 

Į ebegą panašūs pasirodymai egzistuoja ir kitose Javos vietose. Banjumas regiono 

pasirodymai nuo kitų regionų skiriasi tuo, kad grojami vietiniai kūriniai, atliekamas šio regiono 

gamelano stilius, šokėjai būna apsirengę vietiniais kostiumais. Ebego pasirodymo metu energingai 

groja nedidelio sąstato gamelano ansamblis. Jį sudaro būgnas kendangas, du kempuliai, ketukas, 

bonangas, gongas ir sarongas barungas, atliekantis melodiją. Šokėjai ir grupės vadovas prieš 

pasirodymą turi medituoti prie protėvių kapų, taip ruoštis susitikimui su jais, užmegzti ryšį. Prieš 

                                                           
92 Paprastai musulmonų pasninkas trunka nuo saulės patekėjimo iki saulės laidos, pasninkaujama tam tikromis 

dienomis, Ramadano mėnesį. 
93 Apie ebego pasirodymus žr. interviu su Pak Kuwat (priedas nr. 3), Sigit Purwanto (priedas nr. 4), Pak Darno (priedas 

nr. 5), Pak Jatmiko (priedas nr. 6), Mas Judi (priedas nr. 8), Pak Legono (priedas nr. 7), Pak Nuswanto (priedas nr. 11). 
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pasirodymą taip pat reikalingas pasninkas. Į kapines einama tam tikromis dienomis – penktadienį 

kliwon, nešamasi aukų. 

Pasirodymo metu naudojami iš bambukų pinti nedideli arkliai, kartais tigrai, kiti gyvūnai. 

Šokėjai transo būsenoje gali pradėti elgtis kaip šie gyvūnai. Nėra lengva suprasti, kokį vaidmenį turi 

šie gyvūnai. Pak Legono sako, jog arkliai, ant jų jojantys šokėjai simbolizuoja karius, besiruošiančius 

karui. Pak Jatmiko užsimena, kad arklys ar kitas gyvūnas yra tarsi bendravimo įrankis – žmogus, 

kviesdamas dvasią, turi sakyti tokius žodžius: „Duok man savo įrankį, tokį kaip arklys“. Vėliau transo 

būsenoje šokėjas gali elgtis kaip arklys – valgyti žolę. Jei pakviečiamas tigras, gali suvalgyti gyvą 

viščiuką, jei beždžionę – įlipti aukštai į bambukus, valgyti riešutus, jei liūtą – valgyti kiaušinius. 

 

Pav. nr. 16. Pintos arklių imitacijos, naudojamos ebego šokiams. 

Pasirodymo metu uždegami smilkalai, paruošiamos aukos, skirtos maitinti dvasioms. Aukos 

būna įvairios: gėrimai, jaunas kokosas, tam tikri lapai, gėlių žiedai, kvepalai, veidrodis. Gebėjimą 

dvasią pakviesti, o paskui ją išprašyti iš kūno, turi vietiniai šamanai, vadinami dukunais (dukun). Pak 

Jatmiko kalba, kad jis negali dvasios pakviesti, bet gali ją išprašyti. Mas Judi pasakoja, kad išmokti 

bendrauti su dvasiomis užtrunka daugelį metų. Neužtenka vien meditacijos, disciplinos, pasninko ir 

mokymosi – reikia dar turėti bendravimo su dvasiomis dovaną. Ją galima gauti iš tėvų, senelių ar 

tiesiog pačiam. Kuomet protėvių dvasia įsikūnija į šokėjo ar žiūrovo kūną, galima su ja ne tik pašokti, 

bet ir pabendrauti, paklausti, kokio žmogaus ji dvasia. Dvasia, įėjusi į šokėjo ar žiūrovo kūną, ima 

reguliuoti jo judesius, pats žmogus savo kūno nebevaldo. 
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Pav. nr. 17. Aukos, skirtos dvasioms maitinti. 

Bendravimui su protėvių dvasiomis labai svarbų vaidmenį turi muzika. Ji padeda dvasioms 

ateiti ir išeiti, kuomet jos įsikūnija – reguliuoja jų šokio intensyvumą. Svarbu ir tai, kad aukos, 

smilkalai dedami šalia gamelano instrumentų. Pak Nuswanto pasakoja, kad dvasia ateina pas tuos 

šokėjus, kurie labai mėgaujasi kendango būgno grojimu. Kartais į transo būseną įeina ir žiūrovai, nors 

jie ir neatlikinėjo jokių apeigų. Manoma, kad taip atsitinka dėl to, kad jie labai mėgavosi gamelano 

muzika. Pak Legono sako, jog tam, kad ateitų dvasios, reikia groti tradiciniais instrumentais, 

tradicinius kūrinius. Jei protėvius būtų norima pasikviesti šiuolaikine muzika, pvz., čampursariu ar 

dangdutu, dvasios neateitų. Tai labai įdomu, nes parodo ne tik gyvųjų, bet ir mirusiųjų santykį, 

prisirišimą prie tradicinės muzikos.   

 

Pav. nr. 18. Smilkalas, uždegtas prie gongo ir kendango būgno. 
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Įvairūs žmonės, paklausti, kodėl rengiami ebego pasirodymai, vardina skirtingas funkcijas: 

pasilinksminimo, padėkos, gydymo. Pak Darno pasakoja, kad tam tikrais atvejais šis pasirodymas 

gali būti rengiamas tam, kad lengviau būtų ištekinama kuri nors kaimo mergina: 

Ebegas turi tris funkcijas: iškviesti lietų, išgydyti sergančius žmones, padaryti moterų aurą gražesnę. 

Kuomet kaime gyvena šeima, kuri turi dukrą, vyresnę nei dvidešimt metų ir dar neturinčią jai 

patinkančio vaikino, jie ima nerimauti ir organizuoja ebego ritualą. Jie iškviečia indang dvasią, ji įeina 

į merginos kūną, sukelia transo būseną. Dvasia indang putri turi labai gražų veidą. Mergina pamažu 

ima šokti, nes dvasia yra šokėja, ji šoka pagal muziką. Kuomet ji šoka, ji atrodo labai gražiai, šokį 

stebintys žmonės ja žavisi, sako komplimentus. Kuomet baigiasi ritualas, atsiranda daug vaikinų, kurie 

ja pradeda domėtis.  

 

Pak Darno, vienas iš nedaugelio pateikėjų pasakoja ir apie ritualą, atliekamą žmonių gydymui. 

 

Yra tam tikri ritualai – indang mėgsta smilkalų kvapus, gamelano muziką. Taip pat ebegas naudojamas 

gydyti sergantiems žmonėms. Indang, kuri ateina šio ritualo metu, yra kitokia. Ji ateina grojant 

Banjumas kūriniui Eling-eling. Uždegami smilkalai, padedama tuščia stiklinė. Po dešimties minučių 

ši stiklinė prisipildo vandens, kurį turi išgerti sergantys žmonės. Šio ritualo metu pasirodantys šokėjai 

turi būti vyresni, patyrę. Jie išsidėsto į keturias pasaulio puses: šiaurę, rytus, pietus, vakarus. Taip jie 

ima galią iš žemės, ši galia vėliau transformuojasi į vandenį, pripildantį stiklinę. 

 

Ebego grupės vadovas Mas Judi taip pat pasakoja, kad jis gali išgydyti žmones, ant 

problematiškos vietos užpylęs kapinėse palaiminto vandens. Norintys išgyti žmonės turi atnešti aukų 

dvasiai. Svarbu ir tai, kad dvasia pati renkasi, ką išgydyti, ką ne. Ebego pasirodymai gali būti 

atliekami įvairiomis progomis: per pirmąjį Javos kalendoriaus mėnesį sura, per vestuves, kitais 

atvejais, kai kas nors užsako pasirodymą, net per valstybines šventes. 

Žymus ir autoritetingas Banjumas regiono rašytojas Ahmad Tohari yra parašęs romanų 

trilogiją apie nedidelio kaimelio lengero šokėją Srintil.94 Nors tai grožinė literatūra, pats rašytojas 

pripažįsta, jog jis rašė apie savo vaikystės ir jaunystės laikų gyvenimą, kaimo realybę, politines 

realijas. Knygoje rašoma, jog jauna mergaitė Srintil, niekada nemačiusi rongengo (ronggeng) šokėjų, 

kartą pradėjo šokti itin įgudusiai ir įtikinamai. Kaime buvo tikima, jog buvimas lengero šokėja ateina 

ne dėl mokymo, bet dėl to, kad į ją įsikūnija indang dvasia, kuri laikoma tarsi transcendentine 

globėja.95 Kuomet aptinkami šokėjos gebėjimai, ją papildomiems mokymams ir globai įsivaikina 

šamanas dukunas su žmona. Prie kaimo įkūrėjo, kuris, kaip tikima, yra palaiminęs šokėją nuo gimimo, 

būna atliekamas ritualas, kurio metu dukunas įeina į transą, kaip mediumas šoka kartu su Srintil ir 

taip įsitikinama, jog kaimo įkūrėjas pripažįsta Srintil kaip rongengo šokėją.96 Tokiu būdu šokėja, 

neturėdama kito pasirinkimo, tampa viso kaimelio nuosavybe. Po dar vieno ritualo, vadinamo bukak 

                                                           
94 Originalo kalba trys Ahmad Tohari romanai vadinasi Ronggeng Dukuh Paruk, 1982, Lintang Kemukus Dini Hari, 

1985, Jantera Bianglala, 1986. Angliškas René T. A. Lysloff vertimas vadinasi The Dancer, 2003. 
95 TOHARI, Ahmad. The Dancer. Jakarta: Lontar, 2003. P. 8. 
96 Ibid. P. 46-47. 
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klambu – tinklo nuo uodų atvėrimu, kuomet daugiausiai sumokančiam vyrui parduodama jos 

nekaltybė, ji tampa prostitute. Per Srintil pasirodymus visuomet būdavo uždegami smilkalai, dedamos 

aukos. Kai dėl įvairių aplinkybių Srintil nenorėjo ar negalėjo šokti ir aptarnauti vyrų, kaimo vyresnieji 

jaudindavosi, kad jų kaimelio protėvis gali supykti, įsižeisti. Po 1965 m. komunistų žudynių ir 

įkalinimų, prezidentui Suharto atėjus į valdžią, lengero grupės kuriam laikui buvo nunykusios, o kai 

pradėjo atsikūrinėti, tapo kitokios. Ahmad Tohari pasakoja97, kad po 1965 m. įsikūrusios grupės jau 

buvo sekuliarios, nebeturėjo sąsajų su protėvių dvasiomis, nebebuvo prostitucijos. Tiesa, kai kurie 

Banjumas gyventojai apie šokėjų prostituciją nieko nežino arba kategoriškai ją neigia, dėl to, kad tai 

gadina tradicinių menų reputaciją. Savo straipsnyje apie lengero šokius R. Lysloffas kalba apie 

Naujojo režimo (Orde Baru), prasidėjusio su prezidento Suharto valdžia 1965 m., naratyvą apie tai, 

kad šalyje „nieko nevyksta“, vyrauja taikus gyvenimas. Pagal šią ideologiją buvo iš naujo perkurta 

kai kurių menų idėjos, kurios buvo pradėtos pristatinėti kaip tvarkingos, „autentiškos“ tradicijos, 

kurias reikia saugoti ir remti.98 Stebint dabartinius lengero pasirodymus matosi, kad kai kurie 

dvasiniai elementai yra išlikę. Savo pasirodymo pradžioje šokėjos ryškiais lūpdažiais išdažytomis 

lūpomis bučiuoja joms atneštus kūdikius. Šį veiksmą galima pastebėti ir ebego pasirodymuose. 

Pabučiavimas reiškia kūdikių apsaugą, tai parodo, kad vis dar tikima, jog šokėjos, (-ai) turi ypatingų 

galių. 

Ebego pasirodymai Banjumas regione yra vieni įspūdingiausių ir žinomiausių, bet čia galima 

aptikti ir kitų mažiau žinomų ritualų. Sausojo sezono pabaigoje teko stebėti lietaus kvietimo ritualą 

pakeongą (pakeong). Jo metu buvo dainuojama daugeliui kaimo žmonių žinoma daina, į paruoštą 

krepšį su šukėmis, monetomis, jį ritmiškai kratant, buvo kviečiama dvasia. Apie šio ritualo eigą, 

reikalavimus, elementus gana išsamiai pasakojo Pak Legono99: 

Pakeongas yra ritualas, skirtas iškviesti lietui. Jei nepradeda lyti, jis kartojamas septynias dienas iš 

eilės. Ritualui reikalingos sesajen aukos. Naudojamas iš bambuko nupintas krepšys, į jo vidų 

sudedamos šukės, senos monetos. Iš viso krepšyje turi būti trisdešimt devyni objektai. Pagal tai 

Banjumas dialektu dainuojama pakeongo daina, jos tekste sakoma, jog iki keturiasdešimties objektų 

trūksta vieno, dar trūksta gražios merginos. Ta graži mergina yra dvasia, kuri ateina ritualo metu. Ji 

įsikūnija į krepšį, pradeda jį purtyti ir trys žmonės turi jį laikyti. Jei kas nors apie dvasią pasako ką 

nors blogo, ji gali supykti, padaryti ką nors negero. Geriau su ja nejuokauti. Taip pat turi būti 

paruošiamos teisingos aukos. Jos turi būti trijų rūšių: augančios po žeme (kasava, bulvės), ant žemės 

(arbūzas, agurkai) ir ore (bananai, mango, papaja). Jei aukos nėra tinkamai paruoštos, jei, pavyzdžiui, 

nėra žemės riešutų ar ko nors kito, dvasia gali supykti ir apsėsti bet kurį žmogų, žiūrovą. Ji tik nekliudo 

tų žmonių, kurie niekada nelietė šio krepšio. 

Šis ritualas buvo atliekamas dėl aiškios funkcijos – kaimo žmonių manymu, lietaus sezonas 

vėlavo, kaime nebuvo liję jau penkis mėnesius, tad jie ėmėsi veiksmų. Kitu atveju pakeongas gali 

                                                           
97 Žr. interviu su Ahmad Tohari (priedas nr. 12). 
98 LYSLOFF, René. Rural Javanese „Tradition“ and Erotic Subversion. P. 1-2. 
99 Žr. interviu su Pak Legono (priedas nr. 7). 
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būti atliekamas ir scenoje, kaip pasirodymas. Tuomet jis nebeturi ritualinės funkcijos, bet būna 

pristatomas auditorijai kaip meno forma, kaimo tradicija. 

Skirtingi požiūriai į ritualinius menus 

Kalbant apie įvairius ritualinius pasirodymus, transo šokius, bendravimą su dvasiomis, įdomu 

atkreipti dėmesį į tai, ką šie dalykai reiškia skirtingiems žmonėms, suprasti, kad Javos visuomenė yra 

nevienalytė. Požiūris į tradicinius menus priklauso nuo daugelio aspektų: amžiaus, išsilavinimo, 

religingumo, vertybių. Skirtingi žmonės gali labai skirtingai interpretuoti daugelį elementų. 

Žmonės, paklausti, kodėl jiems įdomu žiūrėti ebego pasirodymus, dažnai įvardija 

linksminamąją funkciją: įdomiausia dalis yra ta, kai šokėjai įeina į transą ir pradeda keistai elgtis – 

neįprastai šokti, valgyti keistus objektus, stiklus, žalią mėsą100. Šie dalykai ypač įdomūs vaikams, 

kurių pasirodymuose visuomet būna gausu; jie būriuojasi arti atlikėjų. 

Religingų musulmonų požiūris į ebegą ar kitus su dvasiomis susijusius menus yra itin kritiškas 

– jie transo būseną įvardija kaip šėtono apsėdimą, kas pagal religinį mokymą yra neleistina. Kitoks 

jų supratimas apie įsikūnijančią jėgą – netikima, kad tai protėvių dvasios, manoma, jog tai blogio 

jėgos, užvaldančios kūną ir protą, jų reikia vengti. Religingesni žmonės tokiuose pasirodymuose 

jaučiasi nejaukiai, nesimėgauja veiksmu. Pažįstamas musulmonas Mas Anwar pasakojo, kad jis 

ebego pasirodymuose dalyvaudavo tik tuomet, kai buvo vaikas. Dabar jis vengia tokių susibūrimų, 

neleidžia į juos eiti ir savo vaikams. Ebego pasirodymo metu dvasios gali įsikūnyti ne tik į šokėjų 

kūnus, bet ir žiūrovų. Mas Anwar ir kiti kalbinti religingi musulmonai teigė, jog dvasia/šėtonas 

įsikūnija į silpno tikėjimo žmones, tai neatsitiktų pamaldžiam musulmonui, skaitančiam Koraną. 

Įdomu, kad Mas Anwar kritiškai atsiliepė ir apie kitus tradicinius menus, pvz., vajangą. Jam, jo 

religiniams mokytojams atrodo, jog tokiuose susibūrimuose negerai yra tai, kad jie vyksta vėlai, ten 

susirenka daug žmonių, kai kurie lošia, nesusituokusios poros nuošaliau gali užsiimti neleistina 

veikla. Be to, vajango metu naudojamos lėlės, kurios netiesiogiai vaizduoja žmones, o, pagal islamo 

mokymą, žmogui neleidžiama vaizduoti žmonių ar kitų gyvų sutvėrimų.101 

Pak Legono mano,102 jog ebego pasirodymai – tai vietiniai Javos menai, jog neverta jų apleisti 

vien dėl to, kad čia atėjo islamo religija. Jam atrodo natūralu tai, kad žmonės čia ir toliau praktikuoja, 

puoselėja vietines tradicijas, tiesa, paprastai jie būna mažiau religingi. 

                                                           
100 Žr. interviu su Mas Anwar (priedas nr. 11). Dėl panašaus „egzotinio“ malonumo į pasirodymus eina daugelis 

kalbintų žmonių. 
101 Žr. interviu su Mas Anwar (priedas nr. 11). 
102 Žr. interviu su Pak Legono (priedas nr. 7). 
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Stebint lietaus kvietimo ritualą pakeongą, buvo įdomu pakalbinti skirtingus jo pasižiūrėti 

susirinkusius žmones. Šio ritualo metu ateinančios dvasios buvimas yra mažiau akivaizdus nei ebego 

pasirodyme, todėl nuomonės dar įvairesnės. Kaimo žmonės, atliekantys ritualą, nuoširdžiai tiki, jog 

jiems dainuojant, paruošus aukas, ateina dvasia ir ji turi galią į kaimą atnešti lietų. Religingi 

musulmonai, iš smalsumo atėję pažiūrėti pasirodymo, jį stebi įtariai, su šiokia tokia įtampa, nenori 

liestis prie objekto, į kurį įsikūnijusi dvasia ar, jų nuomone, blogio jėgos. Vienas jaunas vaikinas 

apskritai stebėjosi, kodėl tokie ritualai vis dar atliekami šiais laikais. Jis nemanė, kad šiame veiksme 

dalyvauja kokios nors antgamtinės jėgos, jam atrodė, jog visa „mistika“ yra kuriama pačių žmonių. 

3.2 Induistinis palikimas ir islamo muzikinės tradicijos 

Indonezijoje didžiausia koncentracija induizmo išpažinėjų susitelkusi Balio saloje. Javoje 

induizmą praktikuoja rytų Javoje gyvenantys Tengger genties gyventojai. Kitose Javos vietose 

induizmas prisimenamas kaip praeitas istorijos laikotarpis, jį primena išlikusios induistinės 

šventyklos, vajango lėlių teatras. Išsilavinusiems javiečiams gerai pažįstami į javiečių kalbą jau IX-

XI a. išversti indų epai Ramajana ir Mahabharata, kurių ištraukos dažniausiai naudojamos kaip 

vajango siužetai. Tad, nors induizmo dievais javiečiai netiki, šie jiems yra gerai pažįstami kaip epų 

herojai, vajango personažai (Arjuna, Rama ir kiti). 

Manoma, kad vajango lėlių teatras į Javą atkeliavę iš Rytų Indijos, jis turi daug bendrumų tiek 

su tenykščiu šešėlių teatru Ravana Chhaya, tiek su žmonių pasirodymu – Čau (Chhau) šokio teatru.103 

Vajango pasirodymai siejami su induistiniu paveldu, bet jis išlikęs simboliškai, dabar ši meno forma 

gali būti pasitelkiama ir kitiems su religija susijusiems kontekstams: pasirodymo metu gali būti 

skleidžiamos islamo tikėjimo tiesos, vajangas gali būti atliekamas tradicinių Javos ritualų metu (pvz. 

wayang ruwatan, skirtas žemei apvalyti104).  

Gamelano orkestro akomponuojamas vajango šešėlių-lėlių teatras pasaulyje gerai žinomas, 

įtraukas į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą. Indonezijoje egzistuoja įvairios vajango teatro 

rūšys, iš jų Banjumas regione aptinkamas populiariausias šešėlių-lėlių teatras wayang kulit, trimačių 

medinių lėlių teatras wayang golek bei vietinė vokalinė vajango versija džemblungas, kuriame 

gamelano instrumentai imituojami balsu. 

Vajango pasirodymai 

Banjumas regione, kaip ir kitur Javos kaimo vietovėse, vajango pasirodymas vyksta ne salėje 

ar teatre, bet žmonių, kurie užsako pasirodymą, namuose. Taip švenčiami derliaus nuėmimas, 

                                                           
103 VARADPANDE, M. L. History of Indian Theatre. Abhinav Publications, 1987. P. 75. 
104 Žr. interviu su Pak Jatmiko (priedas nr. 6). 



51 
 

gyvenimo ciklo pažymėjimas (gimimas, apipjaustymas, vedybos) ar kiti svarbūs įvykiai. Šalia 

užsakovų namo pastatoma scena, priešais ją ištempiamas baltas audinys. Pasakotojas dalangas sėdi 

priešais audinį, šalia jo – stipri elektrinė lempa, apšviečianti lėlės. Gamelano atlikėjai sėdi šiek tiek 

žemiau nei dalangas, o aplink juos sėdi ar stoviniuoja nekviesti kaimo žiūrovai. Jie stebi muzikantus, 

dalangą, lėles, o užsakovų šeima su savo svečiais stebi pasirodymą iš namo pusės, matydami lėlių 

šešėlius.105 

 

Pav. nr. 9. Vajango pasirodymas. 

Vajango pasirodymai trunka visą naktį – devynias valandas nuo apytiksliai devintos vakaro 

iki šeštos ryto. Maždaug pusę aštuonių vakaro prasideda koncertas, kuomet gamelano ansamblis groja 

įvairius kūrinius, kviesdamas žiūrovus į artėjantį teatro pasirodymą. Koncerto garsas stiprinamas 

mikrofonais ir gali būti išgirstas už kelių mylių, tai padeda žiūrovams, apytiksliai žinantiems 

pasirodymo vietą, jį surasti. Šiek tiek prieš devynias muzikantai pradeda groti įvadinį kūrinį, po to, 

trumpai pailsėję pradeda groti talu – įvadą į pasirodymą. Talu trunka trisdešimt-keturiasdešimt 

minučių. Apie pusę dešimt, po trumpos tylos pauzės, dalangas pradeda istorijos pasakojimą. Jo 

pasirodymą sudaro trys dramos dalys, pagal tam tikras taisykles išdėstytos laike – apytiksliai po tris 

valandas. Po pirmosios dalies eina komiškas intarpas gara-gara, trunkantis apie valandą.106 Dalangas 

pasirodymo metu naudojasi lėlėmis, pasakodamas pristato kiekvieno iš jų charakterį, kuria dialogą 

tarp jų bei demonstruoja kovas. Pasakojama visiems žinoma istorija iš indų epų Ramajanos arba 

Mahabharatos, paįvairinama dalango kūrybingumu.  

                                                           
105 LYSLOFF, René. Srikandhi dances Lengger: a performance of music and shadow theather in Central Java. Leiden: 

KITLV Press, 2009. P. 19. 
106 Ibid. P. 36-37. 
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Vajango pasirodymai Banjumas regione panašūs į tokius pasirodymus kitur Javoje, bet 

savitumas atsiskleidžia per muziką, savitą Banjumas repertuarą, vietinio stiliaus lėles bei į 

pasirodymą įpinamas regiono aktualijas.107 Tyrinėtojas René Lysloffas į anglų kalbą išvertė pjesę, 

kuri vadinasi „Srikandhi šoka lènggèr“. Iš pavadinimo galime matyti, kaip susipina bendras Javos 

kultūros sluoksnis ir vietinė tradicija. Srikandhi – veikėja iš indų epo Mahabharata, didingo kario 

Arjuna žmona – šoka kaip vietinės tradicijos lengero šokėja.108 Šioje knygoje atskleidžiami vietiniai 

Banjumas regiono bruožai. Kai kurie vajango veikėjai Banjumas turi savitas versijas, o kai kurie 

būdingi tik šiam regionui: Dègèl, Jaéwana, Gonjing Miring, Sontoloyo. Visgi charakteringiausias 

Banjumas vajango veikėjas yra klounas Bawor. Jis tarsi įkūnija geriausius ir blogiausius Banjumas 

gyventojų bruožus (pačių gyventojų nuomone): jis žemas, neišvaizdus, kalba šiurkščiai, tiesmukai, 

kai reikia, gali būti išmintingas ir mandagus, visuomet įžvalgus ir tiesus.109 Bawor charakterį būtų 

galima laikyti savitu Banjumas kultūros simboliu, jis dažnai vaizduojamas leidiniuose apie Banjumas 

vajangą, pasirenkamas kaip reprezentacinė figūra kultūrinių renginių ir švenčių metu. 

 

Pav. nr. 10. Banjumas vajango veikėjas Bawor. 

Gamelano muzika pasirodymo metu kuria nuotaiką, palaiko dinamiškumą, padeda dalangui 

sekti pasakojimą. Vajango pasirodymai rengiami svarbių gyvenimo švenčių, ritualų proga. 

Nusamdyti dalangą su vokalistėmis, gamelano muzikantais visai nakčiai sau gali leisti tik labiau 

pasiturintys Banjumas gyventojai. Kaip alternatyva vajango pasirodymams regione gali būti ebego ar 

                                                           
107 Plg. interviu su Pak Rasito (priedas nr. 9). 

 
108 LYSLOFF, René. Srikandhi dances Lengger. P. 17-18. 
109 Ibid. P. 26. 
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lengero šokiai, kurių užsakymas kainuoja gerokai mažiau. Pak Legono110 pasakoja, kad lengero 

grupės pasirodymas kainuoja nuo 2 mln. rupijų, o vajango pasirodymas – 12-15 mln. rupijų. Jei 

dalangas itin garsus ir talentingas – nakties pasirodymo kaina gali atsieiti iki 70 mln. rupijų. Taigi 

sprendimas šventės proga užsisakyti vajango pasirodymą priklauso ne vien nuo estetinio skonio, bet 

ir nuo biudžeto. 

Rašytojas Ahmad Tohari111 pasakoja, jog šiais laikais vajango pasirodymų kur kas mažiau nei 

jo jaunystės dienomis dėl to, kad surengti vajango pasirodymą labai brangu. Jis atkreipia dėmesį, kad 

dabar mažai kas skaito indų epus Mahabharatą ir Ramajaną, nors tai buvo gana įprasta jo vaikystėje. 

Rašytojas teigia, jog Javos visuomenė stipriai islamizuota, o tokioje visuomenėje mažėja vietos 

tradiciniams menams. Iš pažiūros vajango pasirodymai Banjumas regione vis dar labai populiarūs, 

tačiau itin religingi musulmonai renkasi į juos neiti. Galime prisiminti Mas Anwar112 pasisakymus, 

dėl ko jis vengia vajango lėlių teatro: pasirodymai vyksta vakarais, pritraukia daug žmonių, todėl 

pasitaiko abejotinos moralės elgesio – gėrimo, lošimo. Be to, vajango metu naudojamos lėlės primena 

žmones, o islamo religijoje žmogų žmogui vaizduoti draudžiama. Ne tokie radikalūs musulmonai 

eina į vajango pasirodymus ir nemato tame nieko bloga. Dalangas pasirodymų metu dažnai moko 

moralinių tiesų, kurios Javoje dažnai susijusios su islamo religija.  

Džemblungas 

Banjumas egzistuoja savita kaimo dramos forma, savita vajango versija, vadinama 

džemblungu (jemblung, wayang jemblung, dhalang jemblung). Pavadinimas jemblung kilęs nuo 

žodžio gemblung, Javos kalba reiškiančio išprotėjęs. Šie pasirodymai, kaip ir žmonės Banjumas 

regione, pasižymi spontaniškumu, šmaikštumu, vulgarumu (Javos standartais), bet kartu tai ir rimti 

pasirodymai, paremti vajango lėlių teatro tradicija. Džemblungo žanrą būtų galima vadinti 

minimalistiniu – čia, kitaip nei vajango pasirodyme, nenaudojamos lėlės, balto audinio ekranas, 

lempa šešėliams sudaryti, nei muzikos instrumentai. Ansamblį sudaro trys ar keturi vyrai ir viena 

moteris, kurie pasirodymo metu sėdi aplink stalą. Grupės lyderis atstovauja dalangą, jis veda 

pasakojimą ir kontroliuoja visus veikėjus. Kiti atlikėjai, tam tikra prasme, yra jo lėlės. Jie savo balsais 

imituoja gamelano instrumentus, taip akomponuodami dramai. Pasirodymo metu daug juokaujama, 

improvizuojama. Aktoriai bet kada gali „iššokti“ iš savo rolės, pradėti kalbėti Banjumas dialektu, 

šaipytis iš veikėjų, kalbėti įvairiomis temomis (pvz., politinėmis). Iš esmės, džemblungo pasirodymą 

sudaro dvi atskiros linijos. Pirmoji – istorijos atskleidimas per pasakojimą ir dialogą, kalbama 

formalia vajango kalba. Antroji – istorijos, charakterių, atlikėjų komentavimas, pašiepimas, kalbama 
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111 Žr. interviu (priedas nr. 12) 
112 Žr. interviu (priedas nr. 11) 
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vietiniu dialektu. Atlikėjai, be kavos ir arbatos, pasirodymo metu geria ryžių vyno, kad labiau 

atsipalaiduotų ir daugiau pokštautų.113 

Kaip minėta, aktoriai mėgina imituoti konkrečius gamelano instrumentus. Vienas atlikėjas 

įgarsina pagrindinę kompozicijos melodiją ir struktūruoja muzikines frazes tokiais skiemenimis kaip 

thu-thu-thu-thuk, mong, nong ir gung, vem arba brrrr, atitinkamai imituodami instrumentus ketuką, 

kempulį, kenongą ir didįjį gongą. Vienas arba du atlikėjai dainuoja metalofono sarongo partiją, 

naudodami skiemenis nang arba ning. Dalangas paprastai vokalizuoja būgno partiją, susidedančią iš 

skiemenų  tak, tung, dhang, ket, dhin ir pan. Vienintelė moteris atlikėja dainuoja įprastinę vokalinę 

gamelano partiją, nors kartais gali padėti ir su instrumentų įgarsinimu. Žiūrovai labai linksminasi 

klausydamiesi teksto sumišusio su nieko nereiškiančiais skiemenimis. Su gamelanu susijęs humoras 

dažniausiai nukreiptas ne į pačią gamelano muziką, bet į atlikimą. Pavyzdžiui, kuris nors iš aktorių 

skundžiasi tuo, kad gongo atlikėjas spjaudosi aplinkui, nes jis taria garsą brrr imituodamas gongo 

garsą. Atlikėjo gali būti paprašyta nusisukti į kitą pusę, kuomet jis „groja“, nes jam iš burnos sklinda 

nemalonus kvapas.114 

Verta paminėti, kad savo knygoje J. Kunstas vartoja terminą gamelan jemblung bambukinių 

instrumentų ansambliui apibūdinti. Autorius rašo, kad šis ansamblis naudojamas akomponuoti 

wayang jemblung, kuriame dalangas nenaudoja lėlių ar paveikslėlių.115 Pagal turimas žinias galime 

daryti prielaidą, kad tuomet egzistavo žanras, apimantis dabartinį čalungą ir džemblungą. 

Islamas: musulmoniškas giedojimas 

Banjumas regione, kaip ir visoje Javoje bei Indonezijoje, oficialiai islamą išpažįsta didžioji 

dauguma gyventojų. Dėl kultūrinės įvairovės ir santykis su islamo religija nevienodas. Teoretikai 

javiečius skirsto į dvi pagrindines kategorijas: pareigingus, tikrus musulmonus (putihan, santri) bei 

tuos, kurie islamo religiją išpažįsta tik formaliai (abangan).116 Šios kategorijos nėra absoliučios, 

labiau orientacinės, nes daugelis daugialypės Javos visuomenės narių yra daugiau ar mažiau tarp šių 

dviejų ekstremumų.117 Kaip ir daugelyje Indonezijos vietų, Banjumas regione islamas visiems 

                                                           
113 LYSLOFF, René. Non-puppets and non-gamelan: wayang parody in Banyumas. In: Ethnomusicology. Vol. 34, No. 1 

(Winter, 1990). P. 20-21. 

Taip pat žr. JAV įrašų kompanijos Smithsonian Folkways Recordings 1997 m. išleisto dvidešimties albumų Music of 

Indonesia rinkinio įrašų komentarus (Liner notes) 
114 Ibid. P. 27-28. 
115 KUNST, Jaap, op. cit. P. 291-292. 
116 Plg. GEERTZ, Clifford. The Religion of Java. University of Chicago Press, 1976. P. 126-127; 

MULDER, Niels. Mysticism in Java: Ideology in Indonesia. Kanisius, 2005. P. 15. 
117 Žr. BEATTY, Andrew. Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account. Cambridge University Press, 

1999. P. 115. 
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nuolatos girdimas. Penkis kartus per dieną iš tankiai sustatytų mečečių per geresnius ar prastesnius 

garsiakalbius girdimas muedzino kvietimas maldai. Čia gana daug ir musulmoniškos muzikos žanrų. 

Musulmoniška Banjumas regione egzistuojanti muzika gerokai skiriasi nuo kitos tradicinės 

muzikos: čalungo ar gamelano. Be to, su islamo religija susijusi muzika, kurią galima išgirsti 

Banjumas, nėra unikali: panašaus giedojimo yra ir kitose Javos, Indonezijos ir kitų musulmoniškų 

kraštų vietose. Visgi, aptariant muzikinę raišką regione, būtų keista nepaminėti religinio giedojimo, 

kurį čia praktikuoja šimtai grupių, pagal statistiką sudarančių net 40% visų meno kolektyvų. Didžioji 

dauguma Banjumas gyventojų yra musulmonai. Religingesni dėl įvairių priežasčių kartais 

nepripažįsta tradicinės ar populiariosios muzikos, tad musulmoniškų grupių giedojimas ar Korano 

ištraukų rečitavimas jiems tampa vienintele priimtina muzikinės raiškos forma. 

Skirtingų stilių religinę muziką vienija pagrindiniai bruožai: giedojimas, komplementarūs 

ritmai, mušami būgnais, tambūrinais, barškučiais bei kitais mušamaisiais instrumentais. Giesmių 

tekstais šlovinamas pranašas Mahometas, apdainuojamos moralinės vertybės. Paprastai giedotojų 

grupę sudaro vienos lyties atstovai: vyrai arba moterys (berniukai arba mergaitės). Jie renkasi 

repetuoti vakarais tam skirtose patalpose šalia mečečių arba kieno nors namuose. Giedotojų grupės 

koncertuoja svarbių religinių bei šeimos švenčių metu: per apipjaustymo ceremonijas, vestuves, 

religines musulmonų šventes.  

Giedojimo metu paprastai naudojami įvairių dydžių apvalūs rėminiai būgnai, vadinami rebana 

arba terbangu. Šie būgnai plačiai naudojami visoje islamo religiją išpažįstančioje malajų kultūrinėje 

erdvėje: Indonezijoje, Malaizijoje, Singapūre, Brunėjuje. Pagal būgnų pavadinimą dažnai vadinamas 

ir pats giedojimo žanras: rebana arba terbangas. Giedojimas kosida (quasida, kosidah) – tai paprastai 

moterų atliekamas musulmoniškos muzikos žanras su rėminių būgnų pritarimu, kuomet giedami 

religinės tematikos tekstai arabų ar indoneziečių kalba. Šolavato žanras (sholawat) – taip pat religinis 

giedojimas, be būgnų akompanimento, juo paprastai arabiškai šlovinamas pranašas Mahometas. 

Šolavato giedojimu gali būti pradedami ar pabaigiami įvairūs formalūs ir neformalūs susitikimai. Tai 

– socialus giedojimas, įtraukiantis visus dalyvaujančius.118 

Nors Banjumas įvardijama nemažai religinės muzikos žanrų: šolavatas, gendžringas, hadro, 

rebana, terbangas, kosida, patys gyventojai žanrų pavadinimus vartoja sinonimiškai, pvz., tą patį 

giedojimą pavadindami rebana arba hadro. Pak Jatmiko119 teigia, jog hadro žanrą atlieka moterys, 

gieda arabiškai120, jei naudojami modernios muzikos elementai, toks giedojimas vadinamas kosida, 

jei gieda vyrai – tai čanengas (caneng), dažniausiai naudojamas didelis dviejų galų statinės formos 

                                                           
118 RASMUSSEN, Anne K. Women, the Recited Qur‘an, and Islamic Music in Indonesia. University of California 

Press, 2010. P. 180. 
119 Žr interviu (priedas nr. 6) 
120 Nors man teko girdėti giedant ir indoneziečių kalba bei berniukų grupę, kuri buvo vadinama hadro. 
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būgnas bedugas (bedug). Šis būgnas laikomas Indonezijos musulmoniškos muzikos simboliu, 

naudojamas kvietimui į maldą ir kitus susirinkimus, giedojimui.121  

 

Pav. nr. 11. Šalia mečetės stovintys bedugo būgnai. 

Banjumas pastebimas musulmoniškų menų sąsajos su sinkretiniu kedžaveno tikėjimu. Sigit 

Purwanto pasakoja, jog musulmoniškuose atlikimo menuose gali būti pasiekiama transo būsena. Pak 

Darno122 pasakoja apie musulmoniškos muzikos žanrą, vadinamą braen: 

Yra ir daugiau meno formų, pavyzdžiui, musulmoniška muzika braen. Atlikėjos paprastai būna 

devynios senyvo amžiaus moterys. Viena iš jų groja būgnu rebana, visos stovi ratu. Būna padėtų sesaji 

aukų – maisto, užkandžių, smilkalų. Siekiama iškviesti mirusių žmonių dvasią. Šis ritualas skirtas 

mirusiems žmonėms. Kuomet klausaisi šios muzikos, ji skamba baugiai.  

Iš šio žanro apibūdinimo matome, jog jis itin skiriasi nuo įprastinio musulmoniško giedojimo su 

rebana būgnais. Čia naudojamos aukos, siekiama iškviesti mirusiųjų dvasias – tai kedžaveno 

elementai. Musulmonišką giedojimą galima išgirsti per įvairias tradicines Javos ceremonijas, kuriose 

aukojama ir Dievui, ir dvasioms. Pak Jatmiko123 pasakoja, kad sinkretinio tikėjimo musulmonai 

meldžiasi kitaip nei gryni musulmonai: meldžiamasi ne tik Dievui, bet ir dvasioms. Visgi net ir 

kedžaveno ceremonijose be maldų musulmoniško giedojimo arabų kalba nėra apsieinama. 

 Kalbinti pateikėjai, paprašyti išvardinti, kokie atlikimo menai egzistuoja Banjumas regione, 

šalia vadinamų tradicinių ar liaudies menų vardija religinius menus: gendžringą, hadro, rebaną.124 

                                                           
121 RASMUSSEN, Anne K., op. cit. P. 128. 
122 Žr. interviu (priedas nr. 5) 
123 Žr. interviu (priedas nr. 6) 
124 Žr. interviu su Pak Kuwat (priedas nr. 3), Pak Darno (priedas nr. 5), Pak Jatmiko (priedas nr. 6), Ahmad Tohari 

(priedas nr. 12) 
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Vadinasi, musulmoniškas giedojimas jų mąstyme nėra atskiriamas nuo vietinės muzikinės raiškos, 

regioninių menų. Kaip minėta anksčiau, islamo religija Banjumas menams turi dvejopą poveikį: viena 

vertus – klesti musulmoniški atlikimo menai, kita vertus – apribojamas kai kurių tradicinių menų 

egzistavimas dėl nesutapimo su religinėmis ir moralinėmis idėjomis. 

 

Pav. nr. 12. Berniukų hadro grupė repetuoja prie mečetės esančioje mokykloje. 

 

3.3 Naujoji kentongano tradicija ir kultūrinis sinkretizmas 

Banjumas regione itin daug modernių ansamblių, vadinamų kentonganu (kenthongan). Nors 

šio tipo muzikos ir šokio pasirodymai atsirado sąlyginai neseniai – prieš keliasdešimt metų, jie jau 

laikomi tradicine muzika.125 Bendraujant su Banjumas žmonėmis, jų klausiant, kokia yra jų tradicinė 

muzika, dažnai gali išgirsti atsakymą, jog tai čalungas arba kentonganas. Kartais pastarasis 

įvardijamas pirmiausiai. Be to, Banjumas kultūros ir turizmo dokumentuose kentonganas oficialiai 

įvardijamas kaip tradicinė muzika. Pak Jatmiko, būdamas atsakingas už atvykstamąjį turizmą, 

turistams kaip vietinę tradicinę muziką pristato būtent kentonganą ir čalungą. 

Banjumas dialektu kenthong reiškia bambuką – taip paaiškinamas ansamblio pavadinimas, 

kurio pagrindą sudaro bambukiniai idiofonai. Kentongano kilmė nėra visai aiški, bet iš pateikėjų 

papasakotų duomenų galima susidaryti bendrą vaizdą. Pak Jatmiko pasakoja, jog šis muzikinis stilius 

buvo sukurtas prieš penkiolika metų Banjumas regione esančiame Rempoah kaime, o paskui labai 

                                                           
125 Apie kentongano žanrą pasakoja Pak Jatmiko (priedas nr. 6), Pak Legono (priedas nr. 7), Pak Rasito (priedas nr. 9) – 

žr. interviu. 
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greitai išplito. Dauguma kalbintų Banjumas gyventojų apskritai nežino, kur ir kieno sukurtas šis 

stilius, bet visi jį žino ir laiko vietinės kultūros dalimi. Pak Rasito mini, jog šis stilius buvo sukurtas 

1985 m, Pak Legono teigia, jog jau 1980 m. buvo surengtas pirmasis festivalis. Pašnekovai mini kiek 

skirtingas datas, tačiau visi sutinka, kad stilius susikūręs gana neseniai – prieš keliasdešimt metų. 

Kentongano muziką įkvėpė bambukiniai arba mediniai plyšiniai būgnai, tradiciškai naudojami 

kaimuose kaip saugumo priemonė, kuria gali naudotis sargai, ištikus nenumatytai situacijai – 

pastebėjus vagį, kilus gaisrui. Kaimo sargas turėdavo tam tikrus žmones įspėjančius ritminius kodus, 

kurie reikšdavo tam tikras skubaus reagavimo reikalaujančias situacijas. Šie plyšiniai būgnai 

aptinkami daug kur Indonezijoje, tačiau Banjumas sukurta ir pritaikyta vietinė jo versija – du 

bambukinius vamzdelius turintis idiofonas. Daug skirtingai tokių idiofonų sudaro kentongano, kitaip 

vadinamo tek-tek, ansamblį. Pak Legono pasakoja, kad kuomet buvo sukurtas stilius, bambukiniais 

vamzdeliais vienu tonu buvo grojami tradiciniai ritminiai kodai, naudojami kaimo sargų. Iš šių kodų 

buvo komponuojami kūriniai. Laikui bėgant šie instrumentai pradėti derinti įvairiais tonais, tad 

prasiplėtė repertuaro galimybės – dabar muzikantai gali atlikti įvairias dainas: tradicines ir 

populiarias. Vėliau ansamblio sudėtis plėtėsi, buvo pridėta vis daugiau instrumentų: anklungas, 

būgnai, kartais fleitos. Dabar melodija atliekama diatoninio derinimo anklungu. Pasak Pak Legono, 

patys kentongano instrumentai, sudaryti iš dviejų prie rėmo pritvirtintų bambuko vamzdelių, derinami 

dviem skirtingais tonais: didžiausi derinami kaip 3 ir 5, mažesni – 2 ir 6, mažiausi – 1 ir 3. Kentongano 

pasirodymai paprastai būna labai spalvingi, nuotaikingi, lydimi šokėjų, ryškių kostiumų. 

Pasirodymams kuriama choreografija neturi sąsajų su tradicija, siekiama, kad ji būtų vizualiai 

patraukli, įspūdinga. 
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Pav. nr. 13. Tradicinis 

kentonganas. 

 

Pav. nr. 14. Šiuolaikinio kentongano pasirodymas. 

  

Dabar rengiami kentongano festivaliai, konkursai, karnavalai. Pak Legono mini, kad šie 

pasirodymai gali būti masiniai, vienoje grupėje gali groti ir šokti keli šimtai žmonių. Galima pastebėti, 

kad šie pasirodymai siejami su valstybinėmis šventėmis, institucijomis. Kentongano festivaliai 

rengiami per Indonezijos nepriklausomybės dieną, rugpjūčio 17 d. Tokie ansambliai kuriasi 

mokyklose, tarp studentų. Pak Legono pasakojo, jog net Indonezijos prezidentas buvo pasikvietęs 

kentongano grupes groti į Džakartą. Tai reiškia, kad ši nauja regioninė tradicija jau pripažįstama 

valstybiniu mastu, ji pristatoma kaip Banjumas regiono kultūros dalis. Įdomu pastebėti, kad ši nauja 

tradicija skiriasi nuo anksčiau aprašytų tradicinių stilių – čalungo, gamelano. Kentongano ansambliai 

primena žygiuojančius orkestrus, jie tapę tarsi vietiniu pasididžiavimo teikiančiu panašių orkestrų 

variantu. Jie judrūs, triukšmingi, spalvingi, puikiai tinka šventėms, karnavalams. Ansamblių funkcija 

taip pat nauja – ne ritualai, derliaus ar šeimos šventės, bet valstybinės progos, festivaliai. Didžiąją 

dalį repertuaro sudaro daugeliui indoneziečių gerai žinoma populiarioji muzika, dangduto stiliaus 

kūriniai, t.y. netradicinė muzika. Kostiumai, choreografija, atlikimo būdas taip pat nėra tradiciniai. 

Tradiciniais laikomi šio ansamblio elementai – bambukiniai instrumentai, visa kita – gali būti kuriama 

ir keičiama. Šis ansamblis, stilius – įdomus pavyzdys to, kaip greitai gali prigyti nauja tradicija, kaip 

greitai pasirodymui gali būti suteiktas apibūdinimas – tradicinis. Ši nauja tradicija įdomi įvairių 

amžiaus grupių žmonėms, daug kur pritaikoma bei stiprina regioninį identitetą, pasididžiavimą.  

 

Religinis ir kultūrinis sinkretizmas 
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Aptarus tai, kaip skirtingos meno formos atspindi skirtingus religinius ir istorinius Javos 

kultūros sluoksnius, tenka pabrėžti įvairiapusį šios kultūros sinkretiškumą, sudėtingumą, skirtingų 

kultūrinių, religinių bei meninių elementų egzistavimą vieningoje sunkiai išskaidomoje visumoje. 

Banjumas gyventojų tikėjime galima aptikti tiek monoteistinių, tiek animistinių aspektų; ritualiniai 

pasirodymai gali būti derinami su pasilinksminimu; menai šiame regione sinkretiniai – apjungiantys 

muziką, teatrą, šokį, pasakojimą. Šis įvairių kultūrinių elementų mišrumas atspindi Javos filosofijoje 

gają harmonijos idėją: įvairios įtakos priimamos ir pritaikomos savaip. 

Geras Javos bei Banjumas kultūros sinkretiškumo pavyzdys – ceremonija grebeg sura, 

rengiama pirmojo Javos kalendoriaus mėnesio sura proga. Ją teko stebėto 2013 m. lapkričio 17 d. 

2013-aisiais Grigaliaus kalendoriaus metais, tarpusavyje susijusių musulmoniško ir Javos 

kalendoriaus naujieji metai prasidėjo lapkričio 5 d. Pirmąjį naujųjų metų mėnesį Javoje rengiama 

daug įvairių ceremonijų, šis mėnuo laikomas svarbiu dvasine prasme. Šiuo laikotarpiu dėkojama 

gamtai, Dievui, dvasioms, ceremonijų metu persipina įvairios intencijos, tikėjimai, atliekami įvairūs 

ritualai, pasninkaujama. Man pasisekė, kad Banjumas regione lankiausi būtent tuo laikotarpiu. 

Lapkričio 17 d. rengta ceremonija buvo kiek didesnio masto nei kitos, nes šia proga buvo 

organizuojamas kalnų vietovės Baturadeno (Baturraden) festivalis, rengiami koncertai, vajangai, 

karnavalas. Visi šie renginiai pritraukė daugybę žmonių iš apylinkių. Nuo ryto buvo rengiama 

triukšminga eisena, karnavalas, kurios metu pasirodė įvairios meno grupės iš Baturadeno kaimų.126 

Žiūrovams pasirodymus stebint kelio pakraščiuose, keliu grodami, dainuodami, šokdami žygiavo 

įvairūs atlikėjai. Tarp jų buvo kentongano grupių, ebego šokėjų, musulmoniško giedojimo rebana, 

čalungo kolektyvų su lengero šokėjomis (moterimis bei jomis persirengusiais vyrais), pokštaujančių 

transseksualų. Visa ši eisena nuotaikingai atspindėjo Baturadeno bei Banjumas meninę mozaiką, tai 

buvo galimybė vietiniams kolektyvams pasirodyti bei žiūrovams pasilinksminti. Savotiškai įdomu, 

kad dvasinė ceremonija vyko kartu su triukšmingu karnavalu, bet tai vėlgi parodo ir renginio 

daugiafunkciškumą – religinė funkcija nenukenčia, yra derinama su pasilinksminimu, humoru. Pak 

Jatmiko pasakojo, kad karnavale dalyvaujančių grupių buvo prašoma, kad jos kaimo menus pristatytų 

triukšmingai, įdomiai. Kuomet baigėsi karnavalas, vyrai atnešė didžiulį kūgį aukų – tvarkingai 

sudėliotų vaisių, daržovių. Atvykėliui gali būti sunku suprasti, kam skirtos šios aukos – jos nešamos 

kaip padėka už derlių Dievui, dvasioms, gamtai (šiuo atveju – kalnui). Tai vėlgi animizmo ir 

monoteizmo sinkretizmas. Kuomet buvo laiminamos aukos, visi meldėsi arabiškai, vėliau šios aukos 

buvo nuneštos į senąsias kapines. Palaiminus aukas, visi buvę šalia didžiulio jų kūgio, galėjo griebti 

vaisius ir daržoves, kurie, kaip tikima, gali apsaugoti, nešti sėkmę. Vidurdienį vyko apeiginis vajango 

                                                           
126 Baturadenas – didžiulio Slamet kalno apylinkės, kaimai. Ši Banjumas regiono šiaurinėje dalyje esanti vietovė, jos 

meno kolektyvai koreliuoja su viso Banjumas regiono tradicine, menine kultūra. 
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pasirodymas: wayang ruwat, skirtas apvalyti žemei. Šio pasirodymo metu prie gamelano instrumentų 

taip pat buvo dedamos aukos, pasakojama istorija apie deivę Sri, kuri išgelbėjo ryžių laukus. Šia 

deive, kaip ir kitais dievais, pasirodančiai vajango siužetuose pagal indų epus, nėra tikima – islame, 

Javos religijoje nėra daugelio dievų idėjos. Vajango istorijos priimamos kaip mitai, moraliniai, etiniai 

mokymai. Dieninis vajangas buvo ritualinis, o vakare vyko antroji jo dalis – šįkart skirta 

pasilinksminimui.  

Po grebeg sura ceremonijos, jos elementus aiškinausi su Pak Jatmiko, organizavusiu karnavalą, 

festivalį bei įsigilinusiu į Javos mitologiją ir tikėjimus.127 Jis mano, jog Javos kultūra yra unikali – 

čia jungiasi dvi pagrindinės kultūros: Javos ir islamo. Šių religijų elementai pinasi tarpusavyje ir kuria 

naują savitą kultūrą, dvasinę, moralinę sistemą. Javoje tikima vienu Dievu, kaip ir islamo religijoje, 

bet kartu tikima ir dvasiomis, meldžiamasi, aukojama joms. Ceremonijos metu buvo meldžiamasi už 

Slamet kalne gyvenančias dvasias, kurių, pagal vietinių pasakojimus ir patirtis, ten tikrai daug. Pak 

Jatmiko pasakoja, kad Javos kultūroje labai svarbi harmonija, sugyvenimas, javiečiai nemėgsta 

konfliktų, konfrontacijos. Jis pasakoja ir apie aukų simbolinę reikšmę: 

Grebeg sura – padėkos Dievui ceremonija. Aukojami maisto produktai. Maistas, kuris auga po žeme, 

simbolizuoja mūsų praeitį. Produktai, augantys ant žemės simbolizuoja dabartį, o augantys aukštai, 

ant medžių – ateitį. Paruošiami į kūgio formą sudėti virti ryžiai. Ši forma reiškia, kad nesvarbu, ką 

žmogus veiktų gyvenime, visuomet viršūnėje yra Dievas. Kai ateiname pas Dievą, viskas ką 

sukaupėme per gyvenimą, bet koks kapitalas netenka reikšmės. Javos žmonės visuomet turi būti 

sąmoningi. 

 

Pak Jatmiko teigia, kad karnavalas šalia ceremonijos surengtas pasilinksminimo, kultūros 

pristatymo, turizmo tikslais. Tai papildė religinę ceremonijos paskirtį. Buvo siekiama, kad renginys 

pritrauktų turistų, būtų įdomus, nebuvo manoma, kad šie tikslai nesiderina su dvasinėmis vertybėmis. 

Stebint karnavalą, buvo akivaizdu, jog juo norima linksminti, juokinti, pramogauti. Tam tikra prasme, 

įvairių meninių grupių pasirodymai buvo išimti iš įprastinio jų konteksto, buvo pristatomi kaip 

vaidinimai, tam tikrų progų imitacijos. Pavyzdžiui, ebego grupės demonstravo muziką, šokį, 

kostiumus, bet tikrai nesiekė transo būsenos, bendravimo su protėvių dvasiomis. Musulmoniško 

giedojimo kolektyvas tambūrinus mušdamas ėjo paskui soste nešamą pasipuošusį berniuką, kuris 

tariamai tą dieną buvo apipjaustytas.  

Galbūt ne toks charakteringas, bet taip pat įdomus, sinkretišką kultūrą atspindintis renginys 

buvo spalio 14 d. vykęs Sokaradžos (Sokaraja) batikos karnavalas. Čia buvo apjungiama religinė 

musulmonų šventė Eid al-Adha128 ir batikos, vietinės tekstilės technikos, diena. Pagrindiniai šventės 

elementai buvo karnavalas su spalvingais batikos technika margintais rūbais bei religinis musulmonų 

                                                           
127 Žr. interviu su Pak Jatmiko (priedas nr. 6). 
128 Šventė, kurios metu prisimenama, kaip Abraomas savo stiprų tikėjimą įrodė paaukodamas Dievui sūnų Izaoką. 
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giedojimas. Giedotojų grupės buvo įsitaisiusios išilgai gatvės, kuria žengė karnavalo dalyviai, giedojo 

sau pritardami tambūrinais, bedugo būgnais bei kitais mušamaisiais instrumentais. Tokiame renginyje 

galime įžvelgti tam tikrą kultūrinį sinkretizmą: vienos šventės metu suderinami iš pažiūros labai 

skirtingi menai – batika ir religinės giesmės. Renginio organizatoriai pasakojo, jog jie norėjo apjungti 

religinę šventę bei vietinių tekstilės tradicijų skatinimą. Pats renginys buvo atidaromas Purvokerto 

miesto merui mušant batika išmargintu audiniu apvyniotą būgną bedug. Šis būgnas dažnai 

naudojamas Javos musulmonų giedojimui, būna statomas šalia mečečių, tad jo panaudojimas, 

apvyniojimas batika tampa tarsi dvigubu simboliu – islamo ir tradicinių menų. 
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IŠVADOS 

• Kiekvienos muzikinės kultūros aprašymas, analizavimas – tai tarsi niekad iki galo 

neišpildoma užduotis. Į kiekvieną aspektą galima gilintis vis daugiau, apie kiekvieną detalę galima 

rašyti atskirus analitinius darbus ir net tuomet bus reikalingi tolesni tyrimai. Šio darbo tikslas – 

ištyrinėti Banjumas muzikinę kultūrą – iš pažiūros gana platus ir iki galo neįvykdomas. Visgi, kiek 

leidžia darbo apimtis, įvykdyta tai, ko siekta: atskleista muzikinės kultūros visuma, daugiausiai 

dėmesio kreipiant į gyventojams reikšmingiausius žanrus, nesikoncentruojant į atskiras savičiausias, 

įdomiausias meno formas. Pirmą kartą įvairiapusiškai aprašyta muzikinė raiška regione, atskleisti 

muzikinių reiškinių tarpusavio ryšiai, įvairių žanrų reikšmingumas visuomenei, sąsajos su religija, 

istorija. Papildyti negausūs Banjumas regiono etnomuzikologiniai, antropologiniai tyrinėjimai, 

užfiksuotas vietinių žmonių požiūris, vertinimas, žinios apie Banjumas muziką ir jos kultūrinį 

kontekstą. Viso to nebūtų įmanoma pamatyti analizuojant vieną pasirinktą žanrą. Nemažai vietinių 

Banjumas gyventojų džiaugėsi, jog jų regiono muzika yra tyrinėjama, sakė, jog šis darbas – tai jiems 

svarbus informacijos platinimas apie mažai žinomą Banjumas regioną, dažnai liekantį dvaro vietovių 

šešėlyje. Tad tam tikra prasme prie darbo reikšmingumo prisideda ir jo idėjinė nauda Banjumas 

gyventojams. 

• Darbe Banjumas atsiskleidžia tiek kaip kultūrinė periferija margame Pietryčių Azijos 

regione, esanti šalia kultūriškai dominuojančių dvaro vietovių, tiek kaip unikalus, savitas regionas. 

Kaip ir kituose  Pietryčių Azijos regionuose, Banjumas būdingos pagrindinės muzikos instrumentų 

gamybos medžiagos: bambukas ir bronza. Dominuojantys instrumentai čia – gongai, metalofonai, 

ksilofonai, būgnai. Vyraujanti dermė – slendro pentatonika. Aptariamam regionui būdingi ir esminiai 

socialiniai muzikavimo bruožai: bendruomeniškumas, grupinis susisaistymas muzikuojant 

kryžminiais ritmais, šiokia tokia socialinė stratifikacija. Kaip ir visoje Pietryčių Azijoje, Banjumas 

regione ryškus menų sinkretiškumas, įprastas menų atlikimas šeimos, gyvenimo ciklo, ritualų 

progomis. Pastebimos muzikinės įtakos iš Indijos, Artimųjų Rytų, mažiau įtakų jaučiama iš Vakarų 

pasaulio. Kaip ir kitose Indonezijos salyno dalyse, Banjumas dominuoja islamo religija, kurios 

kultūrinė svarba pastebima dėl didelio religinių grupių kiekio, moralinio tradicinių menų vertinimo. 

Regione akivaizdi valstybinė kultūros politika, teikianti reikšmę vietinėms meno tradicijoms, 

skatinanti jų puoselėjimą. Šios idėjos matomos švietimo įstaigose, kuriose galima mokytis vietinės 

tradicinės muzikos, taip pat pastebimas bendradarbiavimas tarp oficialių kultūros ir turizmo 

institucijų ir vietinių meno grupių. 

• Banjumas regione ryškus kone visuotinis sąsajų tarp socialinių ir muzikinių, kultūrinių 

bruožų akcentavimas. Tiek muzika, tiek Banjumas gyventojai laikomi energingais, tiesiais, 
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paprastais, humoristiškais, vertinančiais lygybę ir nuoširdumą. Vietiniai gyventojai regiono kultūrą 

mato kaip savitą, unikalią. Kultūriniai elementai, skiriantys Banjumas nuo kitų regionų – tai savitas 

dialektas, žmonių būdas, savitas meninių pasirodymų stilius, dominuojantys instrumentai iš 

bambuko. Muzikiniai žanrai, reprezentuojantys kultūrinį savitumą Banjumas – tai bambukinių 

ksilofonų ansamblis čalungas, akomponuojantis lengero šokėjoms ir pristatomas kaip kaimo 

gamelano versija ir naujosios tradicijos bambukinių idiofonų ansamblis kentonganas. 

• Banjumas regione egzistuoja daugybė muzikos ir menų formų, tačiau karavitano 

muzika laikoma muzikiniu pagrindu. Skirtingos gamelano/karavitano versijos akomponuoja 

būdingiausiems, populiariausiems atlikimo menų pasirodymams: tradiciniams lengero šokiams, 

ebego transo šokiams, vajango lėlių teatrui bei vokalinei jo versijai džemblungui. Banjumas 

muzikantai paprastai moka groti tiek Banjumas, tiek Džogžakartos ir Surakartos stiliaus gamelaną ir 

kūrinius. Daugeliu atvejų muzikantai pirmiausia išmoksta groti gamelaną ir tik po to – čalungą. 

Muzikuoti paprastai mokomasi kaimo bendruomenėse nuo mažens, tačiau čalungo ir gamelano 

mokoma pradinėse bei vidurinėse mokyklose, vyresniųjų klasių menų mokykloje SMKI Banyumas 

bei Surakartoje esančiame menų institute ISI Surakarta. 

• Banjumas ryškios dvaro miestų Surakartos ir Džogdžakartos kultūrinės įtakos bei 

nuolatinis lyginimasis su šiais dvaro kultūros miestais. Nuolat pabrėžiamas kontrastas tarp Banjumas 

muzikos ir žmonių paprastumo, šmaikštumo ir dvaro vietovių rafinuotumo, rimtumo. Kitaip tariant, 

matomas priešprieša tarp liaudies kultūros ir aukštosios kultūros. Sundos regionas geografiškai yra 

arčiau Banjumas nei dvaro miestai, tačiau apie jį ir iš ten atėjusias kultūrines įtakas užsimenama tik 

retkarčiais. Kuomet lyginama Banjumas ir dvaro miestų muzika, kalbama apie gamelaną: skirtingą 

grojimo pobūdį, atskirų instrumentų grojimo techniką, instrumentuotę, repertuarą, dermes, vokalines 

partijas.  

• Banjumas regione egzistuojantys menai reprezentuoja Javos kultūros įvairovę, 

kultūros istorijos laikotarpius, sinkretinį kultūros pobūdį. Paprastai Javos (ir Indonezijos) istorija 

periodizuojama pagal iš išorės atėjusias įtakas, išskiriami tokie laikotarpiai, sutampantys ir su 

atneštomis religijomis: priešistorinis (animizmas), induistinių karalysčių (induizmas, budizmas), 

musulmoniškų sultonatų (islamas), kolonijinis, nepriklausomos Indonezijos. Sinkretinio, animistinių 

elementų turinčio Javos tikėjimo kedžaveno elementų galima pamatyti muzikos instrumentų gamybos 

procese: šis reikalauja ritualų, pasninko, maldų protėviams. Muzikos instrumentai laikomi sakraliais, 

tam tikromis progomis jiems aukojama. Animizmo gajumas Banjumas regione pastebimas ritualinių 

menų pasirodymuose, transo šokių metu, kuomet šokio ir muzikos pagalba bendraujama su protėvių 

dvasiomis. Klestintis vajango lėlių teatras primena induistinį palikimą, kurio Javoje išlikę nebedaug. 
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Islamo religijos reikšmė muzikinės raiškos kontekste matoma dėl daugelio musulmoniško giedojimo 

grupių. Naujoji kentongano muzika savitai reprezentuoja nepriklausomos Indonezijos laikotarpį. 

Nors kentonganas laikomas vietine regionine muzika, jo pasirodymai rengiami visai kitokiomis 

progomis nei senieji tradiciniai menai. Kentongano muzika sekuliari, jos festivaliai rengiami 

valstybinių švenčių ar pasilinksminimui skirtų progų metu. 

• Banjumas regione, kaip ir kitur Javoje ryškus daugialypis kultūrinis sinkretizmas. Čia 

klesti archajinis menų sinkretiškumas: meninių pasirodymų metu į vieną visumą apjungiami muzika, 

teatras, šokis ir pasakojimas. Nors Banjumas dominuoja islamo religija, nemažai gyventojų šalia jo 

praktikuoja etinę, dvasinę kedžaveno tikėjimų ir praktikų sistemą. Kultūrinis, meninis ir religinis 

sinkretizmas matomas įvairių švenčių, ceremonijų metu: gali būti suderinami iš pažiūros skirtingų 

kontekstų elementai. 
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TERMINŲ ŽODYNAS  

Anklungas (anklung) – purtomas bambukinis idiofonas; instrumentinis ansamblis, susidedantis iš 

anklungų rinkinio ir keleto bambukinių ksilofonų. 

Balunganas (balungan) – melodinis gamelano kūrinių modelis. 

Bedugas (bedug) – gana didelis dviejų galų statinės formos būgnas, naudojamas musulmoniškam 

giedojimui, kvietimui į maldą. 

Begalanas (begalan) – tradicinis ritualinis Banjumas šokis. 

Bendhe – instrumentinis ansamblis, akomponuojantis Banyumas transo šokį ebegą (èbèg).  

Bonangas barungas (bonang barung) – vidutinio registro bonangas (horizontalusis gongas), oktava 

žemesnis nei bonangas panerusas. 

Bonangas panerusas (bonang panerus) – aukščiausio registro bonangas. 

Bonkelis (bongkel) – nedidelis iš bambuko pagamintas purtomas idiofonas. 

Braen – musulmoniškas ritualas, skirtas mirusiųjų dvasioms iškviesti. 

Čalungas (calung, chalung) – bambukinis ksilofonas; instrumentinis ansamblis, į kurio sudėtį įeina 

šie ksilofonai; šiuo terminu taip pat įvardijamas grojimo stilius. 

Čampursaris (campursari) – populiariosios muzikos žanras, apjungiantis tradicinės ir populiariosios 

muzikos elementus. 

Čanengas (caneng) – musulmoniškos muzikos žanras, gieda vyrai. 

Čiblonas (ciblon) – žr. kendangas čiblonas. 

Čau (chhau) – Rytų Indijos šokio teatras. 

Dalangas (dhalang) – šešėlių-lėlių vajango teatro pagrindinis atlikėjas – pasakotojas ir dainininkas. 

Dangdutas (dangdut) – Indonezijos populiariosios muzikos stilius. 

Dikr (arba zikr) – nepertraukiamas Dievo vardo ar trumpos religinės formulės kartojimas. Ši praktika 

susijusi su sufizmu, misticizmu. 

Dukunas (dukun) – vietinis Javos šamanas, gebantis bendrauti su dvasiomis, turintis ypatingų 

gydymo, magijos galių. 
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Džemblungas (jemblung) – Banjumas regiono dramos žanras, kurio metu visi gamelano instrumentai 

imituojami balsu. 

Dženglongas (jengglong) – žemų tonų vienos oktavos bambukinis ksilofonas čalungo ansamblyje. 

Ebegas (èbèg) – transo šokis, kuriam naudojami iš vytelių pinti arkliai. 

Gambangas (gambang) – bambukinis arba medinis ksilofonas, kurį sudaro kelios oktavos. 

Gamelanas (gamelan) – tradicinis instrumentinis ansamblis, kurio instrumentinį pagrindą sudaro 

bronziniai metalofonai ir gongai bei būgnai; grojimo stilius. Gamelano ansamblis būdingas Javos, 

Balio ir Lomboko saloms.  

Gandalija (gandalia) – Banjumas regiono purtomų bambukinių idiofonų ansamblis. 

Gatra (gatra) – keturių ritminių vienetų frazė, mažiausia gamelano kūrinio struktūrinė dalis. 

Genderas barungas (gender barung) – vidutinio registro metalofonas, sudarytas iš plonų metalinių 

plokštelių. 

Genderas panerusas (gender panerus) – aukšto registro genderas. 

Gendžringas (genjring) – musulmoniškos muzikos stilius. 

Gongas (gong, gong ageng) – didelis kabantis gongas, žymintis pagrindines gamelanas kūrinio frazes. 

Gumbengas – bambukinis instrumentas. 

Hadro (hadroh) – musulmoniškos muzikos žanras, giedama pritariant rebana būgnams, kitiems 

mušamiesiems instrumentams. 

Karavitanas (karawitan) – Javos gamelano muzika ir su ja susijusi vokalinė muzika. 

Kempjangas (kempyang) – dviejų mažų puodo formos horizontalių gongų rinkinys, naudojamas tik 

pelogo dermėje. 

Kempulis (kempul) – mažas kabantis gongas, kabantis šalia pagrindinio didžiojo gongo. 

Kendangas (kendang, kendhang) – dvipusis suveržtas būgnas, jo pagrindas medinis, membranos iš 

odos. 

Kendangas čiblonas (kendhang ciblon) – vidutinio dydžio kendangas.  

Kendangas gendingas (kendhang gendhing) – didžiausias kendangas.  
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Kenongas (kenong) – didelių puodo formos horizontalių gongų rinkinys. 

Kepatijanas (kepatihan) – plačiai paplitusi Javos muzikinė notacija. 

Ketoprakas (kethoprak) – liaudies teatro žanras, kuriame vaidina žmonės. 

Ketipungas (ketipung) – mažiausias kendangas. 

Ketukas (ketuk, kethuk) – mažas puodo formos horizontalus gongas. 

Kosida (quasida, kosida) – musulmoniška giesmė indoneziečių arba arabų kalba, musulmoniškos 

muzikos žanras. 

Krončongas (keroncong) – populiariosios muzikos žanras, turintis portugalų muzikos įtakos. 

Lengeras (lènggèr) – šokio stilius. 

Mačapatas (macapat) – Javos vokalinės muzikos žanras. 

Napakas (ngapak) – Banjumas regione vartojamas javiečių kalbos dialektas. 

Pakeongas (pakeong) – ritualas lietui iškviesti. 

Pathet – Javos modalinės klasifikacijos sistema, nurodanti diapazoną, melodinius modelius ir 

pagrindinius tonus. 

Pelogas (pelog) – viena iš dviejų Javos derinimo sistemų, susidedanti iš septynių, nelygiais intervalais 

išsidėsčiusių tonų oktavoje. Kūrinyje dažniausiai naudojami penki ar šeši tonai. 

Pesindhèn – gamelano ansamblio solistė. 

Rebabas (rebab) – pervertas dviejų stygų fidelis. 

Rebana (rebana) – apvalus rėminis būgnas, gali būti įvairių dydžių, taip pat vadinamas terbangu 

(terbang). 

Rongengas (ronggèng) – šokio stilius, lengero sinonimas. 

Sarongas (saron) – vienos oktavos metalofonas, susidedantis iš 6-9 plokštelių, įtaisytų virš 

rezonatoriaus. 

Sarongas barungas (saron barung) – vidutinio registro sarongas. 

Sarongas demungas (saron demung) – žemo registro sarongas. 
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Sarongas pekingas (saron peking) – aukšto registro sarongas. 

Sesaji, sajen, sesajen – aukos, naudojamos įvairių kedžaveno ceremonijų metu. 

Sulingas (seruling, suling) – bambukinė fleita. 

Siter – nedidelė citra, su 10-26 stygomis. 

Slendras (slendro) – viena iš dviejų Javos derinimo sistemų, susidedanti iš penkių apylygiai oktavoje 

išsidėsčiusių tonų. 

Šolavatas (sholawat) – musulmoniškos giesmės, paprastai šlovinančios pranašą Mahometą. 

Terbangas (terbang) - apvalus rėminis būgnas, gali būti įvairių dydžių, taip pat vadinamas rebana. 

Slentemas (slenthem) – žemiausio registro genderas. 

Vajangas (wayang kulit) – šešėlių-lėlių teatras, jame naudojamos iš odos pagamintos lėlės. 
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SUMMARY  

The master’s thesis explores the musical culture of the southwestern region of central Java called 

Banyumas through ethnomusicological and anthropological approaches. Instead of focusing on one 

musical aspect or genre, the paper rather tries to reveal the regional musical whole, the main means 

of musical expression, familiarizes the reader with the most numerous and the most significant types 

of musical performance. In order to get a better understanding of what musical-cultural aspects are 

unique to Banyumas and what are shared with the surrounding regions, an outline of contextual 

musical cultures of Southeast Asia, Indonesia and Java island is presented. Due to the syncretic nature 

of the arts of the Banyumas region, the music is closely related to other performing arts – dance and 

theater, thus the scope of attention goes far beyond the musical elements of the performances. The 

relationship between the social characteristics of the Banyumas population and the musical 

expression is explored. It is noted that both Banyumas inhabitants and their music are identified as 

vibrant, egalitarian, simple, straightforward and humorous. The musical base of the most of 

Banyumas performing arts is the karawitan music which in its different versions is featured in ebeg 

trance dances, shadow-puppet theatre wayang kulit and traditional lengger dances. The differences 

between various karawitan ensembles as well as the tuning and notation systems are examined. The 

thesis argues that musical styles reflect the periods of cultural history of Java and the existence of 

different religions. It is observed that the syncretic Javanese beliefs are apparent in the performances 

of the traditional arts. Hindu heritage, though visible in wayang kulit, is no longer a part of the living 

belief system. The abundance of Muslim singing groups represents the dominance of the prevalent 

religion of Islam. The new flourishing tradition of bamboo music kenthongan is not associated with 

religious but rather with political and representational contexts. Finally, it is shown that great 

religious, cultural and artistic syncretism is characteristic of the Banyumas culture. 
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Priedas nr. 1. Banjumas regiono meno grupių statistika. Lentelė parengta pagal Banjumas 

kultūros ir turizmo departamento 2010-2011 m. duomenis. 

 

Meno grupių tipas Grupių skaičius 

Banjumas apskrityje130 

Meno grupių kategorija 

Aplangas (aplang) 1 Liaudies atlikimo menai 

Begalanas (begalan) 28 Liaudies atlikimo menai 

Bonkelis (bongkel) 1 Liaudies atlikimo menai  

Bunčis (buncis) 1 Liaudies atlikimo menai 

Čalungas/lengeras 

(calung/lengger) 
80 Liaudies atlikimo menai 

Čampursaris (campursari) 40 Moderni muzika 

Džemblungas (dalang 

jemblung) 
7 Regiono teatras 

Dangdutas (dangdut/orkes 

Melayu) 
38 Moderni muzika 

Gandalija (gandalia) 1 Liaudies atlikimo menai 

Gendžringas (genjring) 178 Religinė muzika  

Gobrag lesungas (gobrag 

lesung) 
1 Ryžių smulkinimo ritualas 

Gumbengas (gumbeng) 1 Tradicinė muzika 

Hadro/kosida 

(hadroh/khosidah) 
350 Religinė muzika  

Karavitanas (karawitan) 141 Tradicinė muzika 

Kasteris (kaster) 1 Tradicinė muzika 

Kentonganas (kenthongan) 130 Tradicinė muzika 

Krončongas (keroncong) 13 Tradicinė muzika 

Ebegas (ébég) 198 Liaudies atlikimo menai 

Mačapatas (macapat) 39 Tradicinis vokalinis menas 

                                                           
130 Banjumas apskrityje – vienoje iš keturių Banjumas regiono apskričių. 



80 
 

Renkongas (rengkong) 1 
Atlikimo menai ryžių derliaus 

ritualui  

Rindingas (rinding) 1 Liaudies atlikimo menai 

Roda/aksi muda 

(rodath/aksi muda) 
4 Liaudies religiniai menai 

Šokio menai (seni tari) 24 Tradiciniai šokiai  

Šolavatas/terbangas 

(shalawat/terbang) 
61 Religinė muzika  

Sintrenas (sintren) 1 Liaudies atlikimo menai 

Vajangas golekas (wayang 

golek) 
1 Vajangas 

Vajangas (wayang kulit) 114 Vajangas 
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Priedas nr. 2. Pateikėjų sąrašas.  

 

Pavardė Pareigos Gimimo 

metai 

Interviu 

data, (-os) 

Pak Kuwat Banjumas čalungo ir gamelano 

muzikantas, ISI dėstytojas 

 2013-10-07 

Sigit Purwanto čalungo muzikantas, pradedantysis 

mokytojas 

1985 2013-10-08 

Pak Darno Banjumas čalungo ir gamelano 

muzikantas, ISI dėstytojas 

 2013-10-09 

Pak Jatmiko  Banjumas kultūros ir turizmo 

departamento darbuotojas, domisi 

Javos tikėjimais, mitologija 

1966 2013-10-15 

2013-11-18 

Pak Legono čalungo grupės vadovas, renginių 

organizatorius, kultūros 

puoselėtojas 

 2013-10-16 

2013-10-20 

2013-11-01 

Mas Judi ebego grupės vadovas  2013-10-18 

Pak Rasito įvairių gamelano stilių atlikėjas 1950 2013-10-24 

2013-11-09 

Pak Kendar bambukinių instrumentų meistras, 

čalungo muzikantas 

1950 2013-10-26 

Pak Nuswanto, Mas 

Anwar  

Pak Nuswanto – Kendaga kaimelio 

vadovas; Mas Anwar – anglų 

mokytojas, religingas musulmonas 

1972 

1978 

2013-10-30 

Ahmad Tohari rašytojas, visuomenininkas 1948 2013-11-07 

2013-11-19 

Mas Sutar bambukinių instrumentų meistras, 

muzikantas 

1978 2013-11-11 

Pak Imam Raharjo, 

Pak Eko 

Kurtowibowo 

SMKI mokytojai – anglų mokytojas 

Pak Imam Raharjo ir karavitano 

mokytojas Pak Eko Kurtowibowo 

 2013-11-16 

Studentės SMKI tradicinio šokio programos 

studentės 

 2013-11-16 
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Priedas nr. 3. Interviu su Pak Kuwat. 

Pak Kuwat, Banjumas čalungo ir gamelano muzikantas, ISI dėstytojas. 

- Iš kur jūs este kilęs? 

- Iš Banjumas miestelio. 

- Kada jūs pradėjote mokytis muzikos? 

- Aš grojau gamelanu nuo dešimties, o čalungo pradėjau mokytis SMKI131. Mano seneliai turėjo 

gamelano instrumentų rinkinį. Mano mokytojai buvo mano kaimynai, kaimo muzikantai. 

Mano kaimynystėje buvo daug gamelano grupių ir muzikantų, mokiausi iš jų stebėdamas ir 

klausydamasis. Po to praktikavausi savarankiškai. 

- Kokiais instrumentais grojote? 

- Kendangu, bonangu, kitais instrumentais. Mokydamiesi mes keisdavomės instrumentais  ratu. 

- Panašiai kaip mes keičiamės instrumentais per paskaitas? Ar tai tradicinis mokymosi 

būdas? 

- Taip. 

- Čalungo jau mokėtės formaliai, mokykloje. 

- Taip, čalungo mokiausi SMKI. Mano kaimynystėje buvo grojamas tiek čalungas, tiek 

gamelanas. Čalungas yra tarsi gamelano imitacija, tiesiog instrumentai pagaminti iš bambuko. 

Maždaug nuo dešimties pradėjau klausytis ir stebėti čalungo grojimą, šiek tiek mokiausi 

savarankiškai, bet daugiau groti pramokau SMKI. 

- Ar SMKI egzistuoja kitose Indonezijos vietose? 

- Be Banjumas, dar yra Džogdžakartoje, Surabajoje, Solo, Bandunge. Visose SMKI mokoma 

vietinio karavitano stiliaus. 

- Ką darėte baigęs SMKI? 

- Nuo 1982 m. tęsiau studijas čia, tuometiniame ASKI132, dabartiniame ISI Surakarta133. 

Mokiausi karavitano programą, rinkausi Banjumas gamelano specialybę. 

- Kas buvo jūsų mokytojas? 

- Pak Rasito. Jis kilęs iš Banjumas, dabar jau pensijoje. Dabar gyvena Purvokerte, galėtum jį 

sutikti ten. Jis geras gamelano ir čalungo muzikantas, groja daugeliu instrumentų: rebabu, 

genderu, kendangu - visais instrumentais. Tu tikrai turėtum su juo susitikti, jis labai geras 

informantas, gal net pats geriausias, kuomet kalbama apie Banjumas muziką, vajangą. 

- Pasistengsiu su juo susitikti. Ką jūs veikėte baigęs ASKI/ISI Surakarta? 

- Pradėjau čia dirbti, pradėjau mokyti čalungo ir gamelano atlikimo. 

- Vėliau dar stojote į magistro studijas. 

- Taip, tai buvo UGM134 Džogdžakartoje, scenos meno studijos. Dariau tyrimą apie bambuko 

instrumentus Banjumas. Studijuodamas taip pat dirbau ISI Surakarta. 

- Ar jūs mokėtės kitų Banjumas muzikos stilių be čalungo ir gamelano? 

- Moku groti tik šiuos stilius, kitus tiesiog žinau. Banjumas egzistuoja ritualiniai pasirodymai, 

tokie kaip čovonganas (cowongan), skirti iškviesti lietų, bet jie vyksta tik kartą metuose, aš 

juose nedalyvauju. 

- Gal galite įvardinti, kokie muzikos stiliai, žanrai egzistuoja tik Banjumas, kurių nėra 

kituose regionuose? 

- Čalungas, čovonganas, bunčis, džemblungas, bonkelis, lengeras, džatilanas/ebegas. Ebegas 

yra panašus į šokius kituose regionuose, tokius kaip reogas, džatilanas. Čia yra naudojami 

kuda kepangai – iš bambuko pintos arklio imitacijos. Nuo panašių pasirodymų kituose 

regionuose, ebegą skiria savita muzika ir šokėjų išvaizda. 

- Kuo specifinė yra ebego muzika? 

                                                           
131 SMKI - Sekolah Menengah Karawitan Indonesia – indon. Indonezijos vidurinė karavitano mokykla. 
132 ASKI - Akademi Seni Karawitan Indonesia – indon. Indonezijos karavitano menų akademija. 
133 ISI Surakarta – Institute Seni Indonesia Surakarta – indon. Indonezijos menų institutas Surakartoje. 
134 UGM – Universitas Gadjah Mada. 
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- Grojamas Banjumas stiliaus gamelanas. Dar atliekami tam tikri ritualai, paruošiamos aukos 

dvasioms, smilkalai. Ebegas gali būti atliekamas dėl pasilinksminimo, taip pat kaip padėka, 

pavyzdžiui, kokiam nors žmogui pagijus ar nuėmus derlių. 

- Kaip jūs galėtumėte apibūdinti Banjumas regioną, kuo jis skiriasi nuo kitų? 

- Čia žmonės yra atviri, džiaugsmingi. Jie lengvai perima skirtingas tradicijas, kalbas. 

Banjumas yra vartojama savita kalba, kitoks Javos kalbos dialektas, vadinamas napaku 

(ngapak). Pavyzdžiui, Solo kalba ir žmonių charakteris yra švelnūs, Banjumas kalba 

šiurkštesnė. Skiriasi ir scenos menai. 

- Ar jūs manote, kad Banjumas muzika gali šį tą pasakyti apie Banjumas gyventojus? 

- Tiek muzika, tiek žmonės turi šiek tiek šiurkštumo, lyginant su Solo tradicija. 

- Kokia yra Banjumas regiono gamta? 

- Šiaurėje yra kalnai, ten vėsiau. Pietuose jūra, ten karščiau. 

- Ar yra muzikinių skirtumų tarp pietų ir šiaurės? 

- Ne, visame Banjumas regione muzika vienoda. 

- Kaip manote, ar gamtinės sąlygos turi įtakos Banjumas muzikai? 

- Taip, Banjumas auga labai daug bambukų, tad gaminama daug instrumentų iš bambuko.  

Naudoti metalus yra pakankamai brangu. 

- Ar Banjumas tradicinė muzika yra populiari? 

- Jos populiarumas vis mažėja, atsiranda vis daugiau čampursario – stilių, kuomet tradicinė 

muzika jungiama su modernia. Tradicinė muzika įdomesnė vyresniajai kartai, jaunimas ja 

domisi mažiau, jiems labiau patinka čampursaris. Tačiau yra ir jaunų žmonių, kurie perima 

tradiciją, pavyzdžiui muzikantų ar dalangų vaikai, taip pat SMKI studentai. 

- Kaip muzika Banjumas yra susijusi su religija ir tikėjimais? Kuo tiki žmonės, 

atliekantys įvairius ritualus? 

- Paprastai jie būna musulmonai, bet jie nenori prarasti senųjų tradicijų, todėl praktikuoja tiek 

islamą, tiek senuosius tikėjimus, tiki protėvių dvasiomis. 

- Ar Banjumas yra musulmoniškos muzikos? 

- Taip, gendžringas. Čia naudojami rebanos būgnai bei vokalas. 
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Priedas nr. 4. Interviu su Sigit Purwanto. 

Sigit Purwanto, čalungo muzikantas, pradedantysis mokytojas, 28 m. 

- Banjumas yra labai daug meno formų. Kuomet rašiau savo [baigiamąjį] darbą, radau 

duomenų, jog egzistuoja šešiasdešimt šešios atlikimo menų rūšys. Banjumas žmonės buvo 

neturtingi, negalėjo nusipirkti pilno gamelano komplekto, negalėjo išgroti visų technikų, todėl 

sukūrė savo versiją – bambukų ansamblį čalungą ir pritaikė jam gamelano grojimo stilių. 

Banjumas grojimas skiriasi nuo grojimo kratono rūmuose. Ten muzikantai turi groti tobulai, 

o Banjumas tai nėra taip svarbu – jie tiesiog groja, ir tiek. Nėra aiškaus kokybės standarto. 

- Tu kilęs iš Čilačapo, ar ne? 

- Taip, iš Čilačapo. Banjumas regione yra keturi subregionai: Banjumas, Purbalinga, 

Bandžarnegara, Čilačapas. Banjumas muzika išplitusi šiose teritorijose. 

- Kada pradėjai mokytis tradicinių menų? 

- Gamelano pradėjau mokytis nuo mažens, nes mano mama yra gamelano vokalistė – sindhen. 

(...) Banjumas žmonės skiriasi nuo centrinės Javos aristokratų priyayi. Šie yra turtingi, 

privilegijuoti, turi politinės galios. Banjumas žmonės viso to neturi. 

- Ar galime sakyti, kad jų tarpe yra daugiau socialinės lygybės? 

- Net jei iš tiesų Banjumas nėra priyayi socialinio sluoksnio, žmonės, kurie yra turtingi, turi 

ekonominės ar politinės galios, vis tiek vadina save priyayi. Žemesnioji klasė vadinama 

penginyongan. Čalungas yra kilęs iš penginyongan socialinio sluoksnio. 

- Kaip dėl Banjumas gamelano – ar tai priyayi, ar penginyongan žmonių muzika? 

- Banjumas yra ribinė teritorija tarp Solo, Džogdžos ir Sundos. Todėl čia yra muzikinių įtakų 

iš abiejų pusių. Banjumas stiliumi groja neturtingi žmonės, o dvaro – priyayi. Turtingieji, 

aukštesnės klasės žmonės nenori groti Banjumas stiliumi, jiems labiau patinka Solo, 

Džogdžos stilius, kūriniai. 

- Papasakok daugiau apie savo muzikinės veiklos pradžią. 

- Aš esu kilęs iš Čilačapo, nors ten egzistuoja Banjumas tradicinė muzika, ji šiek tiek kitokia, 

nes Čilačapas yra vakaruose, šalia Sundos. Mano mama yra sindhen, vokalistė, vajango lėlių 

teatro pasirodymuose. Vajango stilius ten labai panašus į Surakartos ar Džogdžakartos. Visų 

pirma aš mokiausi gamelano, bet gana dažnai stebėdavau ir čalungo pasirodymus. Paprastai 

čalungo muzikantai visų pirma išmoksta groti gamelaną. Tik Banjumas muzikantai negroja 

kai kuriais instrumentais: pavyzdžiui, genderas, rebabas ten labai retai pasitaiko. 

- Jei muzikantai visų pirma mokosi gamelano ir tik po to čalungo, ar galima sakyti, kad 

gamelanu groti yra lengviau? 

- Kuomet jau turi gamelano pagrindus, čalungą groti yra lengviau. Esu čalungu mokęs groti 

studentus, kurie neturi gamelano patirties, buvo tikrai sunku juos mokyti. SMKI Banjumas 

tradicinių menų mokykloje mokiniai visų pirma mokomi gamelano ir tik nuo antro ar trečio 

semestro jie pradeda mokytis čalungo. ISI Surakarta tokia pati tvarka. Tik nedaugelis 

Banjumas muzikantų pradėjo mokytis nuo čalungo. Iš esmės gamelano technika yra perkelta 

čalungo instrumentams, tai gamelano technikos imitacija bambuko instrumentams. 

Pavyzdžiui, čalungo instrumentas dendemas sutampa su gamelano instrumentu slentemu, bet 

dendemu neišeina groti taip pat kaip slentemu, nes bambuko garsas yra žymiai trumpesnis nei 

metalo, neturi aido. Kad būtų imituojamas aidas, bambukiniais instrumentais tą patį garsą 

reikia pakartoti kelis kartus. Labai svarbus yra ir komplementarinis (kryžminis) ritmas, 

kuomet vieni instrumentai groja stipriosiomis ritminėmis dalimis, kiti silpnosiomis135. 

Tai va, aš pradėjau groti gamelanu nuo mažens, kuomet dar mokiausi pradinėje mokykloje. 

Mokiausi iš savo mamos, stebėjau jos pasirodymus. Apie čalungą žinojau, klausiausi, bet 

rimčiau mokytis pradėjau SMKI. Šioje mokykloje gana nedaug valandų buvo skiriama 

grojimui, todėl aš mokiausi ir savarankiškai, grojau čalungo grupėje, kuriai vadovavo Pak 

                                                           
135 Javoje nėra tokių sąvokų kaip silpnosios ar stipriosios takto/ritmo dalys. Abi partijos yra vienodai svarbios, jos 

tarpusavyje persipindamos kuria melodiją. 
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Kendar. Tris mėnesius gyvenau su čalungo muzikantais Gerdureno kaime, intensyviai 

mokiausi. Kuomet baigiau SMKI, įstojau į ISI Surakarta, karavitano specialybę, pradėjau 

groti Pak Darno vadovaujamoje čalungo grupėje. Dabar vis dar groju, nemažai koncertuojame 

su grupe. 

- Ar uždirbate iš savo pasirodymų? 

- Kartais gauname pinigų, bet gana dažnai grojame nemokamai. Mes tai darome ne dėl pinigų, 

bet todėl, kad mums patinka, mes laimingi, kuomet grojame. Galbūt gamelano ansambliai 

groja labiau dėl pinigų. Grodamas čalungu, aš pabrėžiu savo Banjumas identitetą. Kiekvieną 

antradienio vakarą Banjumas studentai renkasi kartu pagroti. 

- Ar tu groji tik gamelaną ir čalungą, ar ir kitus Banjumas muzikos stilius? 

- Ne, kitų stilių dar negroju. Tokių kaip bunčis, krumpjungas negroju. Krumpjungu groti 

sunkiau, sunkiau išmokti, nes muzikantų nelabai likę. Čalungas yra paskutinė bambukinių 

instrumentų evoliucijos grandis, kaip rašo Pak Kuwat savo tyrime. Pak Hastanto rašo, kad 

čalungas atsirado iš gamelano ringgeng, padaryto iš metalo, jį sudaro tik šeši instrumentai. Iš 

jo atsirado krumpjungas, bunčis, bongkelis. Galiausiai atsirado čalungas. Banjumas žmonėms 

patinka energinga muzika. 

- Gal gali apibūdinti Banjumas žmonių savybes? 

- Šiais laikais gana sunku charakterizuoti. Anksčiau Banjumas žmonės buvo apibūdinami kaip 

paprasti, atviri, tiesūs.  

- O kaip yra dabar? 

- Žmonės viską sako tiesiai. Solo, pavyzdžiui, jei kas nors ko nors nemėgsta, tai pasako 

draugams, kitiems žmonėms. Banjumas, jei kas nors ko nors nemėgsta, taip ir pasako tiesiai į 

akis. Rašytojas Ahmad Tohari sako, kad Banjumas žmonės yra linksmi, šmaikštūs, 

mėgstantys juokauti, jiems sunku būti rimtiems. Net kalbėdami apie rimtus dalykus, jie 

pajuokauja. Jie yra atviri žmonės. Muzika taip pat atvira, priimanti įvairias įtakas – iš Solo, 

Džogdžos, Sundos. 

- Kuomet tu atvažiavai gyventi ir studijuoti į Solo, ar pajutai skirtumą, ar pajutai, kad 

žmonės čia kitokie? 

- Taip, tikrai pajutau skirtumą. Buvau įpratęs viską sakyti tiesiai, o Solo reikėjo būti žymiai 

atsargesniam, kartais būdavo gana nejauku. Kartą mano draugės tėvai supyko ant manęs, nes 

aš kalbėjau pernelyg tiesiai. 

- Gal gali apibūdinti Banjumas muziką? 

- Banjumas muzikoje daug humoro, juokingi dainų tekstai. Pavyzdžiui, juokaujama, kad 

kuomet vyras su žmona miega kartu, jiems sulūžta lova. Žmonės iš Solo ar Džogdžos manytų, 

kad taip juokauti yra nemandagu. Banjumas žmonėms tai įprasta, jie juokauja apie seksą. Net 

musulmoniškuose pasirodymuose galima aptikti tokių juokų. Nėra ribos tarp religijos ir menų. 

- Koks yra ryšys tarp religijos ir muzikos? 

- Dauguma Banjumas žmonių yra musulmonai, bet nėra labai griežti, jie yra musulmonai kartu 

su kedžaveno136 tikėjimu. Kai kurie musulmonai neatlieka sholat maldos. 

- Gal žinai apie ritualinę muziką? 

- Visa Banjumas muzika gali būti ritualinė, ne tik skirta pasirodymams. Kai kurie kaimai tam 

tikroms ceremonijoms gali pasirinkti čalungą, kai kurie – vajangą. Tai priklauso nuo jų 

tradicijos. Čalungas gali būti atliekamas ritualuose, kuriuose meldžiantis dvasioms siekiama 

apsaugoti savo galvijus. Čalungas taip pat atliekama tokiais atvejais, kai kas nors prižada, 

pavyzdžiui, pasveikus vaikui ar kitam šeimos nariui, surengti čalungo pasirodymą. Paprastai 

čalungu grojama su lengero šokėjomis. Prieš grojimą atliekamas ritualas su kokoso lapu, 

geltonais ryžiais, sakoma mantra. Taip parodoma, kad išpildomas pažadas. Jei pažadas 

neišpildomas, gali nutikti kas nors blogo. Tam tikri ritualai atliekami laidojant žmones, tuomet 

grojama būgnais rebana, terbangu. Paprastai groja moterys. 

- Papasakok apie transo šokius. 

                                                           
136 Kedžavenas (kejawen) – Javos religija. 
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- Dauguma tradicinių Banjumas šokių turi transą. Musulmonų šokiuose taip pat yra transo. Yra 

tokia dvasia indang. Ji įeina į žmogaus kūną, neša turtą, sveikatą, gali išgydyti. Tai yra 

protėvių dvasia. Jei norima pasikalbėti su dvasia, jai reikia įeiti į žmogaus kūną. Tai būdas su 

ja pabendrauti. Šie yra Javos tikėjimai. Tam tikras magas gali iškviesti dvasią ir paskui ją 

sugrąžinti. 

- Kaip jie iškviečia dvasią? 

- Tam reikalingos aukos, mantra, šokiai, greita, greitėjanti muzika. Muzika yra kaip 

mediatorius, padedantis ateiti ir išeiti dvasiai. 

- Kaip išmokti įeiti į transą? 

- Šokėjai turi medituoti prie protėvių kapų. Dvasios pasirenka sau patinkančius šokėjus. Kitą 

dieną, kuomet jie šoka, atlieka pasirodymą, dvasios ateina. 

- Ar dvasios padeda visiems kaimo žmonėms, ar tik tiems kurie to prašo, kurie ateina į 

pasirodymą? 

- Visiems kaimo žmonėms. Tai yra kaimo protėvių dvasia, ji rūpinasi savo žmonėmis. 

- Kaip Banjumas politika susijusi su muzika? Ar tam tikros meno formos labiau 

palaikomos, remiamos? 

(…) 

Čalungas laikomas Banjumas identiteto dalimi, jis atliekamas valdžios renginiuose. 

- Ar kas nors panašaus į čalungą egzistuoja kituose regionuose? 

- Sundoje yra čalungas jinjing, čalungas gambang, tačiau jų grojimo būdas ir kūriniai yra 

kitokie. Gal ir yra koks nors ryšys tarp jų, čia reiktų pasidomėti.  

(...) 
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Priedas nr. 5. Interviu su Pak Darno. 

Pak Darno, Banjumas čalungo ir gamelano muzikantas, ISI dėstytojas. 

- Papasakokite apie save, muziką, kurią atliekate. 

- Aš muzikantas, groju Banjumas ir Surakartos stilių gamelaną. Šie stiliai skirtingi, skirtinga jų 

ekspresija. Tai nulemia socialinė kultūra. Banjumas menai, muzika kilę iš žemdirbių kultūros, 

tai liaudies, egalitarinė kultūra. Čia nėra kratono rūmų, o Surakartos karavitanas kilęs iš 

kratono.  Banjumas grojimo stilius laisvas, Surakartos – turi daugybę griežtų normų, taisyklių. 

Kratone daug ir socialinių normų. Banjumas muzika labiau skirta pasilinksminimui, 

laisvalaikiui, Surakartos muzika skirta religiniams ritualams. Anksčiau Solo kratono muzika 

buvo skirta meditacijai, todėl muzikantai negali juokauti, turi groti rimtai. Šiais laikais kratono 

gamelanas taip pat naudojamas pasilinksminimui, bet griežtos grojimo taisyklės išlieka. 

Banjumas grojimo stilius skirtas atsipalaidavimui, pasilinksminimui vakare po darbų. 

- Iš kur esate kilęs? 

- Aš gimiau Čilačapo mieste. Nuo aštunto dešimtmečio žavėjausi Banjumas muzika, bet mano 

namuose nebuvo gamelano instrumentų. Tad aš tiesiog klausydavausi Banjumas muzikos – 

gamelano ir čalungo. Čalungas taip pat yra gamelanas, tiesiog instrumentai pagaminti iš 

bambuko. Taigi Banjumas yra dviejų rūšių gamelanas – iš metalo ir iš bambuko. Man patinka 

Banjumas muzika, nes ji yra paprasta, bet kartu ir ypatinga, unikali. Paprasta todėl, kad jai 

atlikti nereikia daug žmonių – užtenka dešimties muzikantų, čalungui pakanka ir septynių. 

Surakartos gamelanui reikia daugiau nei dvidešimties žmonių. Iki 1982 m. groti mokiausi 

kaime, prisijungiau prie vyrų, moterų grupių. Moterų grupės paprastai groja popiet, vyrų – 

vakarais. Banjumas karavitanas susijęs su labai populiariomis lengero šokėjų grupėmis. Taip 

pat populiarūs ebego šokiai (taip pat vadinami kuda kepang, kuda lumping). Karavitanas 

grojamas skirtingai, kuomet grojama su lengeru ar ebegu. 

- Skiriasi kūriniai? 

- Kūriniai tie patys. Skiriasi kendango partijos, nes kendango būgno ritmai labai susiję su 

judesiu, šokiu. Devintajame dešimtmetyje pradėjau mokytis Solo stiliaus, studijavau ISI Solo. 

Po to dar mokiausi Banjumas stiliaus. Man nebuvo sunku mokytis, patiko groti. Nuo 1999 m. 

iki dabar turiu dvi grupes:  Banjumas stiliaus ir Surakartos stiliaus, dabar daugiau dėmesio 

skiriu Banjumas stiliaus grupei. Visi studentai, kurie prisijungia prie grupės, mokosi ne tik 

muzikos, bet ir apie Banjumas kultūrą. Grupės nariai – daugiausia ISI Solo studentai. Norisi, 

kad jei jie grįžtų gyventi į Banjumas, turėtų pakankamai žinių apie muziką ir kultūrą. Šiais 

laikais jaunimas nebesidomi, nebemėgsta Banjumas muzikos, jiems labiau patinka Surakartos 

stilius. Jie mano, kad jis yra geresnis, o Banjumas menai – tai kaimo, žemo socialinio 

sluoksnio, prasto skonio menai. Dėl šių priežasčių savo grupėje mes stengiamės muziką, 

pasirodymus daryti elegantiškesnius, įdomesnius muzikine ir vizualine prasme. Anksčiau 

lengero šokėjų kostiumai buvo pigūs, nešvarūs, kičiniai. Dabar mes tai keičiame, renkamės 

skoningas, elegantiškas kostiumų spalvas, bet išlaikome tradicinį stilių, simbolius. Renkamės 

elegantišką šokėjų makiažą. Muzikantai stengiasi groti dinamiškai, energingai, ekspresyviai. 

- Savo grupėje atliekate tiek gamelaną, tiek čalungą? 

- Taip, grojame ir iš metalo, ir iš bambuko pagamintais gamelano instrumentų rinkiniais. 

Papasakosiu apie Banjumas menus. Šiame regione yra daug tradicinių pasirodymų. Daug 

pasirodymų susiję su žemdirbystės, derlingumo ritualais. Visuose ritualiniuose 

pasirodymuose naudojamas karavitanas. Banjumas yra daugiau nei dvidešimt atlikimo menų. 

Pamėginsiu išvardinti: lengeras, ebegas, vajangas, ketoprakas – tradicinio teatro forma, 

sintren – akrobatinis, maginis šokis, hadro, gendžringas, gandalija – taip pat bambukų muzika, 

bongkelis, bunčis, krumpjungas, čalungas. Yra ir daugiau meno formų, pavyzdžiui, 

musulmoniška muzika braen. Atlikėjos paprastai būna devynios senyvo amžiaus moterys. 

Viena iš jų groja būgnu rebana, visos stovi ratu. Būna padėtų sesaji aukų – maisto, užkandžių, 

smilkalų. Siekiama iškviesti mirusių žmonių dvasią. Šis ritualas skirtas mirusiems žmonėms. 

Kuomet klausaisi šios muzikos, ji skamba baugiai. Bunčis taip pat sakrali, ritualinė muzika, 
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šokis, skirta iškviesti lietų. Atliekama kartą metuose, kuomet užsitęsia sausasis sezonas. Daug 

tokių menų, tai unikalu. Ebegas turi tris funkcijas: iškviesti lietų, išgydyti sergančius žmones, 

padaryti moterų aurą gražesnę. Kuomet kaime gyvena šeima, kurie turi dukrą, vyresnę nei 

dvidešimt metų ir dar neturinčią jai patinkančio vaikino, jie ima nerimauti ir organizuoja 

ebego ritualą. Jie iškviečia indang dvasią, ji įeina į merginos kūną, sukelia transo būseną. 

Dvasia indang putri turi labai gražų veidą. Mergina pamažu ima šokti, nes dvasia yra šokėja, 

ji šoka pagal muziką. Kuomet ji šoka, ji atrodo labai gražiai, šokį stebintys žmonės ja žavisi, 

sako komplimentus. Kuomet baigiasi ritualas, atsiranda daug vaikinų, kurie ja pradeda 

domėtis. 

- Kaip indang įeina į merginos kūną? 

- Yra tam tikri ritualai – indang mėgsta smilkalų kvapus, gamelano muziką. Taip pat ebegas 

naudojamas gydyti sergantiems žmonėms. Indang, kuri ateina šio ritualo metu, yra kitokia. Ji 

ateina grojant Banjumas kūriniui Eling-eling. Uždegami smilkalai, padedama tuščia stiklinė. 

Po dešimties minučių ši stiklinė prisipildo vandens, kurį turi išgerti sergantys žmonės. Šio 

ritualo metu pasirodantys šokėjai turi būti vyresni, patyrę. Jie išsidėsto į keturias pasaulio 

puses: šiaurę, rytus, pietus, vakarus. Taip jie ima galią iš žemės, ši galia vėliau transformuojasi 

į vandenį, pripildantį stiklinę. 

- Kodėl ritualo metu naudojamos arklio imitacijos? 

- Arkliai naudojami po ritualo, kuomet prasideda šokis, skirtas linksminimui, nes būna 

susirinkę nemažai žiūrovų. Dar yra ujungan menas, čia yra nedaug muzikos – tėra vienas 

bonangas arba kentongas, kad būtų sukuriama emocija. Jie šoka, bet tai ir kovos menas, 

naudojamos lazdos. Jie kovoja, kol pradeda kraujuoti. Tai gerovės, derlingumo simbolis. Šis 

ritualas atliekamas, prieš sėjant daržoves, ryžius.  

- Kaip apibūdintumėte Banjumas žmones? 

- Ahmad Tohari, socialinis antropologas aprašo Banjumas žmones. Jis sako, kad jie mėgsta 

juokauti. Sakydami rimtas kalbas, ilgai neišbūna rimti. Po maždaug dešimties minučių jie 

pradeda juokauti, o tai patinka besiklausantiems. Banjumas žmonės yra atviri. Tarkim, aš 

alkanas, bet neturiu pinigų. Tuomet aš paprašysiu, kad kas nors mane pavaišintų, nelauksiu, 

kol pasidarys negera. Banjumas žmonės viską sako tiesiai; jei jiems kas nors patinka ar 

nepatinka, jie taip ir pasako. Banjumas nėra socialinių sluoksnių, kaip Solo ar Džogdžoje. 

Banjumas pasirodymuose nėra scenos: atlikėjai ir žiūrovai būna tame pačiame lygyje. Visgi 

nuo 2000 m. dėl dažnai kylančių muštynių buvo padarytos scenos, bet tai dėl saugumo, ne dėl 

socialinių sluoksnių. 

- Kaip apibendrintai apibūdintumėte Banjumas muziką? 

- Ji labai interaktyvi, muzikantai bendrauja su klausytojais. Vokalistai gali spontaniškai 

sureaguoti, dainuodami atsakyti žiūrovams. Pavyzdžiui, vokalistas pamato ką nors 

apsirengusį raudonai ir surimuotai padainuoja, klausdamas kur jo/jos vaikinas/mergina. 

Tuomet visi žiūrovai juokiasi. Jei yra scena, žymiai sunkiau komunikuoti. 

- Ar Jums, atvykus gyventi į Solo, jautėsi skirtumas tarp Banjumas ir Solo žmonių? 

- Labai didelis skirtumas, bet man jis patiko. Čia žmonės valgo kitokį maistą, kitaip kalba. Solo 

žmonės, jei ko nors nemėgsta, to nepasako. Iš pradžių man būdavo keista. Šie dalykai 

atsispindi gamelano kūriniuose, tekstuose. Dainose daug netiesioginių tekstų, simbolių. Dabar 

visus šiuos simbolius žinau, nes jau ilgai mokausi Solo karavitano. Mokiausi Mankunegaran 

rūmuose iš gamelano ekspertų. 1986 m. subūriau grupę, kurioje grojame Solo karavitaną. Mes 

grojame daugiau nei dešimt metų, už savo pasirodymus gauname užmokestį. Aš kuriu muziką, 

groju kendangu.  

- Ar grojate tik koncertuose, ar ir ritualuose? 

- Tik pasirodymuose, kartais groju vestuvėse. Dabar, kuomet aš turiu ir Banjumas stiliaus 

patirties, mano grojimo būdas atliekant Solo stilių, tapo dinamiškesnis. Daug kam tai patinka, 

todėl gaunu nemažai pinigų. 

- Ar Banjumas muzikantai gali pragyventi iš grojimo, ar jiems reikia papildomo darbo? 
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- Paprastai jie groja laisvalaikiu. Bet dabar, kuomet yra ISI akademija, kai kurie muzikantai gali 

mėginti gyventi iš grojimo. Banjumas dauguma muzikantų groja ne dėl pinigų. Kartais už 

grojimą jie gauna maisto, užkandžių. Kai kurie muzikantai gyvena iš muzikos, bet tai 

prasidėjo nuo dešimto dešimtmečio. Iš muzikos gana sunku pragyventi. Banjumas žmonės 

mėgsta padėti vieni kitiems, retai kada kas lieka alkanas. Mieste gyvenimas kitoks, čia didelis 

skirtumas tarp turtingų ir neturtingų žmonių.  
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Priedas nr. 6. Interviu su Pak Jatmiko. 

Pak Jatmiko, Banjumas kultūros ir turizmo departamento darbuotojas, domisi Javos tikėjimais, 

mitologija. 

Pirmasis interviu 2013-10-15. 

- Gal galite prisistatyti? 

- Mano vardas yra Jatmiko, Javos kalba tai reiškia „vidinis grožis“. Gimiau Purvokerte prieš 

keturiasdešimt septynis metus. Turiu du vaikus: dukterį ir sūnų. Dabar dirbu turizmo 

departamente, vykdau su turizmu susijusius projektus. Labai domiuosi Javos mitologija, keris 

peiliais, muzikos instrumentais. Ypač domiuosi mitologija Banjumas regione. Jis yra labai 

įdomus, nes turėjo įtakų iš dviejų karalysčių – Madžapahito ir Padžadžaramo (Pajajaram). 

Banjumas regionas yra tikrai ypatingas. Čia šiek riek jaučiasi vakarų Java ir šiek tiek centrinė 

Java. 

- Kaip jūs apibūdintumėte, kuo ypatingas yra Banjumas regionas? 

- Ypatinga kalba. Centrinėje Javoje naudojamas garsas o, Banjumas a. Centrinėje Javoje ryžiai 

vadinami sego, čia – sega. Kuomet žmonės čia dainuoja, jie vartoja savo tarimą. Pavyzdžiui, 

kai kuriose dainose vartojojami žodžiai rama rama – tai reiškia tėtis, centrinėje Javoje būtų 

tariama romo romo. Taigi – skiriasi tarimas. Banjumas kultūrai darė įtaką žemdirbystė. Čia 

žmonių gyvenimas, įpročiai, technikos yra paprasti. Ir muzikos instrumentai gaminami 

paprastai. Banjumas dauguma instrumentų pagaminti iš bambuko: čalungas, anklungas, 

kentonganas. Kartais bambukų ir bronzos instrumentai sujungiami į vieną ansamblį. Tai gana 

įdomu - kaip apjungiama skirtinga muzika. Šiais laikais bambukų muzika jungiama ne tik su 

gamelanu, bet ir su šiuolaikiniais instrumentais, tokiais kaip būgnai, pianinas. Tai šiuolaikinė 

muzika. Gamelano instrumentai simbolizuoja harmoniją. Tai reiškia, kad Javoje žmonės turi 

sugyventi harmoningai. Net jei jų charakteriai, kultūra skirtingi, klausydamiesi gamelano jie 

tampa harmoningesni. Kai kurie žmonės mano, kad klausydamiesi gamelano jie atsikrato 

streso. Jiems tai tarsi vaistas. 

- Ar Jums taip pat? 

- Taip. Gamelanu gali groti labai greitai ir labai lėtai. Kuomet grojama lėtai, gali atsipalaiduoti, 

kuomet greitai – tai sustiprina, duoda energijos. Kuomet meistrai gamina tradicinius 

instrumentus, paprastai jie naudoja tam tikrus ritualus. Jie pasninkauja. Javoje žmonės prieš 

darydami ką nors svarbaus pasninkauja. Taip būdavo anksčiau, bet šiais laikais taip pat dar 

yra žmonių, kurie tai praktikuoja. Gamindami gamelano instrumentus, vajango lėles, keris 

peilius jie stengiasi pakviesti dvasią, kad būtų pagamintas tikrai geras produktas. Jei nueitum 

į kraton rūmus, pamatytum pilną gamelano komplektą. Žmonės tiki, kad tam tikromis 

dienomis gamelanas gali groti be žmonių prisilietimo. Tai todėl, kad meistras gamindamas 

pakvietė dvasią apsigyventi instrumentuose. Bet tai skiriasi nuo gamelano instrumentų, 

gaminamų šiais laikais. Dabar instrumentai gaminami masiškai, į gamybą nebežiūrima rimtai. 

- Ar žmonės šiais laikais vis dar tiki, kad gamelano instrumentuose gyvena dvasios? 

- Gamelanuose, pagamintuose iš bronzos – taip, todėl, kad gamindami iš bronzos instrumentus, 

meistrai atlieka ritualus. Kuomet gaminama iš geležies – tai tiesiog masinė produkcija. Jei 

nuvažiuotum į Džogdžos kratoną, galėtum pakalbėti su žmonėmis, kurie gamina gamelano 

instrumentus. Jie pasakoja apie tokius mistinius dalykus. 

- Ar Banjumas yra tokių gamelanų? 

- Tiktai Banjumas savivaldybės pendhopo. Kiti pagaminti iš geležies. 

- Ar gamelano instrumentai Banyumas kuo nors skiriasi nuo Džogdžos, Solo? 

- Gamelanas simbolizuoja Solo ir Džogdžos karalystes ir tai, kaip jos okupavo mūsų teritorijas 

prieš daugelį metų. Tai jų galios simbolis. 

- Kada jie užkariavo Banjumas? 
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- Prieš daugelį metų. Gal penkioliktame amžiuje. Tuomet dar nebuvo Solo ir Džogdžos, bet 

Padžang (Pajang) karalystė. Ji atsirado žlugus Madžapahito imperijai po Merapio ugnikalnio 

išsiveržimo. 

(...) 

- Jei gamelanas buvo „atvežtinė“ muzika, kokia muzika egzistavo čia? 

- Banjumas žmonėms patiko gamelano muzika, bet bronzos instrumentai jiems buvo per 

brangūs. Todėl jie sukūrė savo versiją iš bambuko. Notacija čia tokia pati, čia irgi yra pelogas 

ir slendras, bet instrumentai kainuoja pigiau. 

Banjumas sudarytas iš keturių subregionų: Bandžarnegara, Purbalinga, Čilačapo ir Banjumas.  

Čia naudojamas Banjumas dialektas. 

- Gal Jūs žinote, kiek laiko egzistuoja Banjumas čalungo muzika? 

- Nuo tada, kai čia atėjo gamelanas, maždaug nuo XV a. Banjumas žmonės yra labai kūrybingi, 

ypač kuomet kalbama apie muziką. Prieš maždaug penkiolika metų Rempoah kaime atsirado 

naujas muzikinis stilius kentonganas. Čia taip pat naudojami bambuko instrumentai. Rempoah 

žmonės sukūrė, bet paskui visi pradėjo kopijuoti. Mes jau surengėme septynis kentongano 

festivalius. Kad pagamintume gerus kentongano instrumentus, gali prireikti visų metų, nes 

bambukams nukirsti reikalinga tam tikra diena. Jei bambukas nukertamas netinkamu metu, jis 

gali lengvai sulūžti ar būti sugraužtas vabzdžių. Kuomet bambukai nukertami, juos reikia lėtai 

džiovinti tradicinėje krosnyje. Tačiau šiomis dienomis kentongano meistrams labiau rūpi jų 

alga ir jie nesistengia bambuko kirsti tam skirtomis dienomis. Jie nori greitai užsidirbti pinigų. 

- Vadinasi, yra didelė paklausa? 

- Taip, kasmet per Indonezijos nepriklausomybės dieną, rugpjūčio 17 d. rengiami kentongano 

festivaliai. 

- Ar rengiami kitokie tradicinės muzikos festivaliai? 

- Artimiausias bus lapkričio 17 d. Jis rengiamas ne dėl tradicinės muzikos, tai Javos naujieji 

metai. Ten ne tik grojama muzika, bet ir paruošiama maisto dievams. Rodomi du vajango 

pasirodymai – vienas dieną, kitas naktį. Taip pat rengiamas karnavalas, ten galima išgirsti 

kentonganą. Ne tik kentonganą, bet ir rebaną, ebegą, kitos tradicinės muzikos. 

- Kas groja ebego grupėse, ar tai gamelano muzikantai, ar atskiros grupės? 

- Tai gamelano muzikantai nedideliu sąstatu. Šokėjai tai kita grupė nei muzikantai. Šokdami 

jie įeina į transą. 

- Gal galite daugiau papasakoti apie transą? 

- Kad būtum geras šokėjas, reikalingi tam tikri ritualai: pasninkas, apsilankymas kapinėse. Jei 

kas nors nori pakviesti dvasią iš ten, kur yra kilęs, jie turi pasakyti tokius žodžius: „Duok man 

savo įrankį, tokį kaip arklys“. Tuomet jie ima elgtis kaip arkliai: valgo žolę. Jei jie pakviečia 

tigrą, jie gali suvalgyti gyvą viščiuką. Jei pakviečia beždžionę, jie gali įlipti labai aukštai į 

bambukus ir visai nebijoti. 

- Kaip jie pasirenka, kokią dvasią pasikviesti? 

- Tai priklauso nuo mago dukuno. Jis yra ebego grupės lyderis, gali pakviesti ir išprašyti 

dvasias. Jei dvasių niekas neišprašys, šokėjai elgsis tarsi išprotėję iki kitos dienos. Aš galiu 

išprašyti dvasią, bet negaliu jos pakviesti. 

(...) 

- Sakėte, kad gaminant gamelano instrumentus atliekami tam tikri ritualai. Ar jie 

atliekami gaminant čalungo instrumentus? 

- Tai priklauso nuo čalungo kainos. Jei turi daug pinigų, gali užsisakyti rimtą čalungą. Jei skubi 

arba neturi pakankamai pinigų, gali užsisakyti paprastą čalungą. 

- Koks būtų rimtas čalungas? 

- Kuomet atliekamas pilnas bambuko kirtimo, džiovinimo procesas. Daug žmonių skuba ir nori 

pigaus čalungo.  

- Jūs dirbate turizmo departamente. Papasakokite, kokie vietiniai muzikos stiliai 

pristatomi turistams? 
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- Aš stengiuosi, kad tradicinė muzika pritrauktų turistus. Turistai dažnai būna iš didelių miestų 

ir juos labiau domina tradicinė muzika nei moderni. Aš jiems pristatau kentonganą ir čalungą. 

Kartais žmonės nori čampursario muzikos, kuomet gamelanu grojama su klavišiniais, 

būgnais. Man tai neįdomu, bet jei turistai pageidauja, paruošiu pasirodymą. Kai kurie nori 

pasižiūrėti ebegą. Bet tam reikalinga didelė atlikėjų grupė, reikia daug erdvės. Manau, įdomu 

ir paprasta yra kentonganas ir čalungas, jų pasirodymus lengva suorganizuoti. 

- Kaip žmonės mokosi tradicinės muzikos? 

- Paprastai vakare, kuomet pabaigia savo darbus. 

- Ar tradicinės muzikos atlikėjai gali pragyventi iš šio amato? 

- Paprastai tai būna tik papildomos pajamos. Priklauso nuo to, kaip muzikantui pasiseka. Jei 

pasiseka, atlikėjas gali tapti garsus ir pragyventi iš tradicinės muzikos atlikimo. Kai kurie 

išvažiuoja tradicinės muzikos mokyti į užsienį. Visai nemažai užsieniečių moka gerai groti 

gamelanu.  

- Kaip apibūdintumėte Banjumas žmones? 

- Banjumas žmonės labai įdomūs. Jie labai atviri, sąžiningi, atrodo, kad jie neturi paslapčių. 

Kartais dėl savo atvirumo jie gali įžeisti kitus. Jiems patinka juokauti, kartais gal ir per daug, 

kartais nervina tie jų juokai, kartais gali įskaudinti kitus. Čia labiau apie kaimo žmones. 

Miesto gyventojai susimaišę, suvažiavę iš skirtingų vietų. Mieste žmonės uždaresni, labiau 

įtarūs. Kaime žmonės vaišingi, svetingi. 

- Ar manote, kad žmonių charakteris susijęs su tradicine muzika? 

- Taip, dainininkai kartais dainos viduryje padainuoja, pasako ką nors spontaniškai. Kartais 

netiesiogiai juokaujama apie seksualinį priešvedybinį gyvenimą, kuris mūsų kultūroje 

neleistinas. 

(…) 

Antrasis interviu 2013-11-18. 

- Kodėl per sura mėnesį vyksta tiek daug ceremonijų? 

- Javoje jungiasi dvi pagrindinės kultūros – Javos ir islamo. Taip atsiranda nauja mišri kultūra, 

kurios daugiau nėra niekur kitur. Žmonės mano, kad sura yra šventas mėnuo – tiek Javos, tiek 

islamo kultūroje. Tikima, kad šį mėnesį reikia apvalyti savo sielą. Todėl atliekama daug 

ritualų – tiek individualiai, tiek su kitais žmonėmis. Individualiai žmonės atlieka ritualinį 

prausimąsi, įbrisdami į vandenį iki kaklo upių santakoje. Žmonės mano, kad tai yra mistinė 

praktika, bet kartu ji turi ir loginį paaiškinimą. Kuomet visas kūnas paniręs į vandenį, kraujas 

ir deguonis stumiami aukštyn link galvos. Tai padeda žmogui tapti išmintingesniam, kartais 

net atspėti ateitį. Pagal Javos tikėjimą žmonės pasninkauja savaitę, valgydami nedideles 

porcijas maisto ar vandens, neturinčio papildomo skonio, be druskos, cukraus, prieskonių – 

ryžius, kasavą. Po pasninko reikia išsimaudyti šventoje vietoje – upėje ar krioklyje. Aš manau, 

kad dauguma Javos ritualų, praktikų galima paaiškinti logiškai.  

Javos kultūroje yra skirtingų pasninko rūšių. Per ypatingas dienas, gimtadienius137 nieko 

nevalgoma dvylika valandų – pavyzdžiui, nuo šešių vakaro iki šešių ryto.  

Grebeg sura – padėkos Dievui ceremonija. Aukojami maisto produktai. Maistas, kuris auga 

po žeme, simbolizuoja mūsų praeitį. Produktai, augantys ant žemės simbolizuoja dabartį, o 

augantys aukštai, ant medžių – ateitį. Paruošiami į kūgio formą sudėti virti ryžiai. Ši forma 

reiškia, kad nesvarbu, ką žmogus veiktų gyvenime, visuomet viršūnėje yra Dievas. Kai 

ateiname pas Dievą, viskas ką sukaupėme per gyvenimą, bet koks kapitalas netenka reikšmės. 

Javos žmonės visuomet turi būti sąmoningi. 

- Ar Javos religijoje yra vieno Dievo idėja, ar tai atėję iš islamo? 

- Manau, tai sumišę su islamu. Javoje žmonės dar tiki ir dvasiomis. Musulmonams neleidžiama 

tikėti dvasiomis, bet kuo, kas nėra Dievas. Javos religijoje pagrindinė idėja yra harmonija. Gal 

                                                           
137 Javoje gimimo diena laikoma diena, kuomet sutampa Javos ir Grigaliaus kalendoriaus savaitės dienos – kas 

trisdešimt penkias dienas. 
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pastebėjai, ceremonijose bei prie kapų dažnai dedamos sajen aukos, tai reiškia, kad mes savo 

maistą duodame dvasioms. Kapinėse būna pastatomas nedidelis namelis, jis skirtas 

bendravimui su dvasiomis. 

- Ceremonijos metu, kuomet visos aukos buvo atneštos į galutinį tašką, buvo meldžiamasi 

musulmoniškai. 

- Taip. Asimiliuoto tikėjimo musulmonai meldžiasi kitaip nei „gryni“ musulmonai. Pastarieji 

gali melstis tik Dievui, o musulmonai, tikintys ir pagal Javos tradicijas, meldžiasi Dievui ir 

dvasioms. Ceremonijos metu buvo meldžiamasi už Slamet kalne gyvenančias dvasias, o jų 

ten tikrai daug. Mes meldžiamės už savo protėvius. 

- Kaip jūs vadinate Javos tikėjimą? 

- Kedžavenu (kejawen). 

- Ar būtų galima kedžaveną lyginti su induizmu? 

- Ne tik su induizmu, tai daugelio religijų mišinys – induizmo, budizmo, islamo, krikščionybės. 

Žmonės tiki, kad žemę galima apvalyti dviem būdais – ugnimi arba krauju. Karo metu žmonių 

krauju apvaloma žemė, Balyje vyksta kruvinos gaidžių peštynės. 

Dėl Indonezijos geografinės pozicijos, čia atvykdavo įvairių tautų atstovų, su jais ir religijų. 

Pirmiausia čia atkeliavo induizmas, po to kitos tautos – kinai ir kiti. Javos kultūroje labai 

svarbi harmonija, todėl žmonės nenori vieni su kitais kovoti, pyktis. 

Harmonijos idėja atsispindi gamelano muzikoje – daug skirtingų instrumentų skamba vienu 

metu, kartu jie skleidžia harmoningą muziką. Kūrinys pabaigiamas gongo dūžiu. Javoje 

žmonės mano, kad visa, kas prasideda, kažkada turi ir baigtis. 

(...) 

- Papasakokite daugiau apie vakarykštį karnavalą – ar jis skirtas žmonių linksminimui, 

ar tai ceremonijos dalis? 

- Ir tai, ir tai. Aš dirbu valstybinėje įstaigoje, rūpinuosi turizmu. Man svarbu, kad čia atvažiuotų 

daug turistų. Turistai atvažiavę nori pamatyti ką nors kitokio, nei namie. Vakar buvo apjungta 

religija, menai ir turizmas. Norėjome, kad visa tai būtų įdomu turistams. 

- Kas organizavo visą renginį? 

- Mūsų departamento komanda. 

(...) 

- Kokie buvo kriterijai atrenkant grupes karnavalui? 

- Mes jų neatrinkome, mes jas visas kvietėme dalyvauti. Kvietėme dalyvauti visas grupes iš 

Baturadeno rajono, kurį sudaro dvylika kaimų. Grupių prašėme parodyti savo kaimo menus, 

ypač tuos, kurie jau yra nykstantys. Geriausioms grupėms siūlėme prizus. Anksčiau 

Baturadene buvo rengiama didelė šventė, kuomet mažai mergaitei buvo praduriamos ausys ir 

įveriami auskarai. Dabar ši tradicija beveik išnykusi, bet vienas kaimas ją pristatė karnavalo 

metu. Jie gavo prizą. Dar svarbu, kad karnavale dalyvaujanti grupė pasirodytų triukšmingai, 

įdomiai. 

- Karnavale matėme čalungo grupę su lengger lanang, rebaną, ebegą, kentonganą. Ten 

dar pasirodė pora transseksualų, kurie darė šou, juokavo. Ar tai tradiciška? 

- Tai dėl to, kad būtų įdomu, juokinga. Žinai, Banjumas žmonės mėgsta juokauti. Jie būna 

laimingi, kai gali prajuokinti kitą. Aš taip pat mėgstu juokus, aš irgi iš Banjumas. 

(...) 

Religinė musulmoniška muzika būna skirtinga. Jei ką atlieka moterys, dainuoja arabiškai – 

tai hadro, jei naudojami modernios muzikos elementai – tai vadinama kosidah, jei groja vyrai 

– vadinama caneng, paprastai jie naudoja būgną bedug. 

- Ar galima sakyti, kad karnavalo metu pasirodžiusios grupės reprezentuoja Banjumas 

kultūrą? 

- Taip. Karnavale naudojami instrumentai buvo tipiniai Banjumas instrumentai. 

Dieną buvo rodomas ritualinis vajangas ruwat. Jis yra ypatingas, skirtas apvalyti žemę. Jo 

metu dedamos aukos. Manoma, kad į žemę atėjusios problemos ateina iš žmogaus. 
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Pasirodymo metu pasakojama istorija apie deivę Sri, kuri išgelbėjo ryžių laukus. Kiekvienais 

metais pasakojama ta pati istorija. 

- Kaip manote, ar šis ritualas induistinis, ar kedžaveno? 

- Abi religijos. Istorijoje pasakojama apie deivę, o kedžaveno tikėjime nėra dievų. Kedžavenas 

yra artimas islamui, ten nėra daugelio dievų idėjos.  

Čia islamas visai kitoks nei islamas arbų šalyse. Aš pats esu musulmonas ir praktikuoju 

kedžaveną, atlieku ir vienokias, ir kitokias praktikas. 
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Priedas nr. 7. Interviu su Pak Legono. 

Pak Legono, čalungo grupės vadovas, renginių organizatorius, kultūros puoselėtojas. 

Pirmasis interviu 2013-10-16. 

- Banyumas egzistuoja 57 tradicinių menų rūšys. Tarp jų yra ir ritualinių ir pasilinksminimui, 

šventėms skirtų menų. Pakeongas yra ritualas, skirtas iškviesti lietui. Jei nepradeda lyti, jis 

kartojamas septynias dienas iš eilės. Ritualui reikalingos sesajen aukos. Naudojamas iš 

bambuko nupintas krepšys, į jo vidų sudedamos šukės, senos monetos. Iš viso krepšyje turi 

būti trisdešimt devyni objektai. Pagal tai Banjumas dialektu dainuojama pakeongo daina, jos 

tekste sakoma, jog iki keturiasdešimties objektų trūksta vieno, dar trūksta gražios merginos. 

Ta graži mergina yra dvasia, kuri ateina ritualo metu. Ji įsikūnija į krepšį, pradeda jį purtyti ir 

trys žmonės turi jį laikyti. Jei kas nors apie dvasią pasako ką nors blogo, ji gali supykti, 

padaryti ką nors negero. Geriau su ja nejuokauti. Taip pat turi būti paruošiamos teisingos 

aukos. Jos turi būti trijų rūšių: augančios po žeme (kasava, bulvės), ant žemės (arbūzas, 

agurkai) ir ore (bananai, mango, papaja). Jei aukos nėra tinkamai paruoštos, jei, pavyzdžiui, 

nėra žemės riešutų ar ko nors kito, dvasia gali supykti ir apsėsti bet kurį žmogų, žiūrovą. Ji tik 

nekliudo tų žmonių, kurie niekada nelietė šio krepšio. 

- Ar tas pats ritualas kartojamas kiekvieną vakarą, ar jis keičiasi? 

- Tas pats daroma tol, kol pradeda lyti, septynias dienas. 

- Ritualo metu dainuojama, ar ne? 

- Taip, visi dalyvaujantys rituale dainuoja tą pačią dainą. 

(…) 

- Kokių dar būna ritualų be lietaus kvietimo? 

- Per Javos naujuosus metus atliekama daug ritualų. Žemdirbiai dėkoja Dievui, paruošia maisto 

visiems atėjusiems. Paruošiamos aukos, jos metamos į Seraju (Serayu) upę, jūrą. 

Šią savaitę netoliese vyks lengero pasirodymas vestuvių proga ir vajango pasirodymas 

apipjaustymo proga. 

- Tokiomis progomis žmonės renkasi, ar jie nori užsisakyti lengerą, ar vajangą? 

- Taip, tai priklauso nuo to, kiek jie turi pinigų. Vajangas kainuoja 12-15 mln. rupijų, lengero 

pasirodymas – mažiausiai 2 mln. Kai kurių dalangų pasirodymas gali kainuoti net 70 mln. 

Vajangas trunka nuo vakaro iki paryčių, lengero – iki pirmos ar antros nakties. 

(…) 

- Kaip pakeongo dvasia ateina? 

- Dėl dainuojamos dainos ir mantros. Mantrą žino tik ritualo vedėjas. Neužtenka vien tik mokėti 

mantrą, reikia turėti ir dovaną, kad gebėtum iškviesti dvasią. 

- Ar, jei ritualas nebūtų atliekamas, neprasidėtų lietaus sezonas? 

- Kaimo bendruomenė organizuoja ritualą tuomet, kai pastebi, kad lietaus jau ilgai nebuvo. Jei 

lietaus sezonas ateina kaip įprasta, ritualas neatliekamas. Niekas už jo atlikimą nemoka pinigų 

kaip tai daroma pasirodymų atveju. Čia tiesiog kaimo bendruomenės reikalas, jie patys perka 

aukoms naudojamus produktus. 

- Vadinasi, šiemet lietaus sezonas vėluoja? 

- Taip, šiame kaime nelijo jau penkis mėnesius. 

- Kaip nutariama kada tiksliai atlikti ritualą? 

- Diena pasirenkama pagal Javos kalendorių. Ritualas atliekamas septynis vakarus iš eilės. Jei 

prasideda lietus, nustojama jį atlikti. Jei po septynių dienų lietus vis tiek neprasideda, ritualas 

atliekamas kitame kaime. Kartais pakeongas atliekamas kaip pasirodymas, tuomet tikslas yra 

ne iškviesti lietų, bet parodyti tradicinius menus.  

- Ar pasirodymo atveju dvasia ateina? 



96 
 

- Taip, ateina. 

Antrasis interviu 2013-10-20. 

- Kodėl ebego pasirodymuose naudojamos arklio imitacijos? 

- Šokėjai su arkliais simbolizuoja karius, besiruošiančius karui. 

- Kokia proga šiandien atliekamas ebegas? 

- Šiandien šoka naujai susiformavusi šokėjų grupė. Tai pirmasis jų pasirodymas. Jie nori 

pasirodyti kaimo bendruomenei, kad kitais kartais juos kviestų į įvairius renginius, apmokėtų 

jų pasirodymus. Šis pasirodymas tarsi reklama. 

- Kaip vadinamas muzikinis ansamblis, kuris groja ebego pasirodymo metu? 

- Tai karavitanas. Šis ansamblis panašus į tą, kuris groja per vajango lėlių teatro pasirodymus, 

bet čia yra mažiau instrumentų. 

(...) 

- Gal galite plačiau papasakoti apie muziką, atliekamą ebego pasirodymo metu? 

- Pasirodymo metu grojama karavitano instrumentais, atliekami Banjumas regiono kūriniai. 

Muzika susijusi su dvasiomis. Jei norime pakviesti dvasias, turime groti tradiciniais 

instrumentais, tradicinius kūrinius. Jei kūrinius pakeistume, tarkim, grotume dangdutą ar 

čampursarį, dvasios neateitų. 

- Vadinasi, pasirodymo metu ateina būtent Banjumas dvasios? 

- Taip. Priklauso, kokioje vietovėje groji. Jei pasirodymas vyksta Banjumas, ateina Banjumas 

dvasios. Jei grotume, pavyzdžiui, Lietuvoje, ateitų lietuviškos dvasios. Keletą dienų prieš 

pasirodymą atlikėjai turi eiti į kapines, bendrauti su dvasiomis. Pasirodymo metu kartais 

ateina ir žiaurios dvasios. Jos nori, kad žmogus, į kurį jos įsikūnijo, suvalgytų gyvą viščiuką 

arba įkąstų grupės lyderiui. Mes stengiamės nepildyti tokių žiaurių užgaidų, derimės su 

dvasia, stengiamės pasiūlyti ką nors kito. 

- Į dalį šokėjų įeina dvasios, o grupės lyderiai prižiūri šį procesą. Ar dvasios taip pat gali 

įeiti ir į lyderio kūną? 

- Kad dvasia įeitų į šokėjo kūną, jis visų pirma turi turėti indang. Jei šokėjas neturi indang, ir į 

jo kūną įeina dvasia, jis paskui būna apsvaigęs, ne toks stiprus. Dvasių būna skirtingų 

lygmenų. Aukštesnio lygio dvasios gali įeiti į lyderio kūną, jei jis tam pasiruošęs. 

- Kokiomis progomis paprastai atliekamas ebegas? 

- Per pirmąjį Javos metų mėnesį sura, per vestuves, jei jaunieji to pageidauja. Gali būti 

atliekama ir kitomis progomis, pavyzdžiui, per nepriklausomybės dieną ar kita proga, kuomet 

kas nors užsako pasirodymą. 

- Ar ebegas naudojamas gydymui? 

- Taip. Kai kurios dvasios gali išgydyti atėjusius pasižiūrėti žmonės. Bet jos pačios renkasi, ką 

gydyti, ko ne. Jei sergi ir ateini pasižiūrėti ebego, nebūtinai reiškia, kad būsi išgydytas. 

- Kaip pasirenkama kokius kūrinius ir kaip groti pasirodymo metu? 

- Muzikantas, grojantis kendango būgnu, vadovauja. Tam tikri ritmai reiškia, kad reikia groti 

greičiau, tam tikri – kad lėčiau. Tempas parenkamas stebint šokėjus, pagal tai, ko jiems tuo 

metu reikia. 

- Ar ebego grupės muzikantai groja tik ebego pasirodymuose, ar ir kituose? 

- Jie taip pat gali groti vajango pasirodymuose. Ebego muzika energingesnė, garsesnė. Per 

vajango pasirodymus grojama švelniau. 

- Koks yra tokių pasirodymų santykis su islamu? 

- Ebegas yra Javos menai, tai neturi nieko musulmoniško. Čia yra ir musulmoniškų menų, 

tarkim hadro. Hadro yra musulmoniškas giedojimas, bet jis susiformavo Javoje, o ne atėjo iš 

Artimųjų Rytų. Labiau tikintys musulmonai nepraktikuoja ebego, bendravimo su dvasiomis. 

Kai kurie musulmonai neturi tokio stipraus tikėjimo arba nori išlaikyti vietines tradicijas, todėl 

dalyvauja tokiuose pasirodymuose kaip ebegas, kuris yra paremtas vietiniais Javos tikėjimais 
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– kedžavenu. Aš manau, kad ebegas yra Javos kultūros dalis, nemanau, kad yra neteisinga jį 

atlikti. 

Trečiasis interviu 2013-11-01. 

- Iš kur atsirado kentongano ansambliai? 

- Kaimuose per naktį dirbdavo sargas. Jam kentonganas būdavo kaip priemonė prikelti, 

sukviesti kaimo žmones pavojaus, nelaimės atveju – jei kaime apsirodydavo vagis, kildavo 

gaisras. 

1980 m. buvo surengtas pirmasis kentongano festivalis. Vėliau buvo pridėti kiti instrumentai, 

tokie kaip anklungas, atlikėjai pradėjo dėvėti ryškius kostiumus. Šis žanras kilęs iš Banjumas, 

dabar pradėjo plisti po kitus regionus. Tradicinį kentongano varpą, naudojamą apsaugai, gali 

rasti ir kitose Indonezijos vietose, bet naujieji, modifikuoti instrumentai, taip pat vadinami 

kentonganu, yra tik Banjumas. 

Kentonganas yra nauja tradicija Indonezijoje. Net ir prezidentas buvo pasikvietęs kentongano 

grupes groti į Džakartą. Kentongano ansambliai groja per festivalius, konkursus, karnavalus, 

renginius, ceremonijas. Kartais kentongano grupėje gali groti kokie keturi šimtai muzikantų, 

tai būna didžiuliai įspūdingi pasirodymai su šokėjais. 

- Kokie kūriniai paprastai atliekami? 

- Pradžioje, kuomet buvo pradėta groti tradiciniais kentonganais, buvo naudojami tam tikri 

sutartiniai ritmai, kuriuos mušdavo sargas tam tikrais atvejais. Jei, pavyzdžiui, į kentonganą 

buvo suduodama vieną kartą, reikšdavo, kad kaime yra vagis; jei du kartus – kad kas nors 

mirė. Iš šių ritmų buvo sudedami kūriniai. Tokiu būdu buvo sunku atlikti kitokias dainas, nes 

visų kentonganų tonas būdavo tas pats. Dabar patobulintais instrumentais galima atlikti 

įvairiausias dainas: dangduto, čampursario, tradicines. 

Kentongano ansamblyje gali būti mažiausiai dvidešimt muzikantų. 

- Kaip derinami kentongano instrumentai? 

- Melodija atliekama anklungu, kuris derinamas diatoniniu derinimu. Kentongano instrumentai 

turi du tonus, paprastai jie derinami kaip 3 ir 5. Mažesni derinami kaip 2 ir 6. Patys mažiausi 

– 1 ir 3. 

- Ar šokis, atliekamas su kentonganu turi kokių nors sąsajų su tradicija, ar tai kieno nors 

sukurta choreografija? 

- Tai sukurta choreografija. Kentongano pasirodymai turi būti vizualiai įdomūs: judri muzika, 

ryškūs kostiumai, įdomūs šokiai. Aš nežinau iš kur tiksliai atsirado kentonganas, kas jį sukūrė. 

Dabar kentonganas yra Banjumas kultūros dalis. 
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Priedas nr. 8. Interviu su Mas Judi. 

Mas Judi, ebego grupės vadovas. 

- Kaip iškviesti dvasią pasirodymo metu? 

- Prieš pasirodymą aš einu į kapines, bendrauju su dvasia prie jos kapo, užmezgu ryšį. Po to, 

pasirodymo metu, pakviečiu ją įeiti į kieno nors kūną. Kad dvasia ateitų, reikalingos aukos. 

- Kokios tai turi būti aukos? 

- Gana įvairios. Kvepalai, gėrimai – kava, arbata, gėlės, tam tikri lapai, jaunas kokosas, 

smilkalai. Visos aukos turi tam tikrą prasmę. Pavyzdžiui, veidrodis reiškia, kad mes turime 

save matyti, stebėti. Kai kurių aukų prasmės nebežinome, tiesiog perimame jų naudojimo 

tradiciją.  

Aš galiu padaryti taip, kad dvasia ateitų į kūną ir iš jo išeitų. Išmokti kontroliuoti dvasią 

užtrunka daug metų. Taip pat prieš pasirodymą reikia pasninkauti. 

- Iš ko galima išmokti šių dalykų? 

- Tai gali būti perduodama iš kartos į kartą. Žinant kaip tai daryti, galima mokytis ir 

savarankiškai. Kuomet šią dovaną perimi iš savo tėvų, senelių, nebereikia mokytis 

papildomai. Aš turėjau gebėjimo bendrauti su dvasiomis dovaną ir dar mokiausi pats. 

- Kokia proga šiandien vyko ebego pasirodymas? 

- Visų pirma, tai buvo skirta pramogai. Bet kartu, jei tarp žiūrovų būtų sergančių žmonių, aš 

galėčiau juos išgydyti. 

- Ar žmonės išgyja tiesiog žiūrėdami pasirodymą, ar tam turi būti atliekami kokie nors 

papildomi veiksmai? 

- Norintys išgyti žmonės, turi atnešti aukų dvasiai. Man reikia žinoti, kuri žmogaus kūno dalis 

negaluoja. Ant jos užpilu vandens, kuris kapinėse būna palaiminamas dvasios. 

- Kas gali įeiti į transą? 

- Ebego šokėjai arba buvę šokėjai. Tai nėra atsitiktiniai žmonės. Jei jie nori šokti, jie turi prieš 

tai pabendrauti su indang dvasia šventoje vietoje. Taip daroma ketvirtadienio vakare, nes 

tikima, kad penktadienis yra ypatinga diena138. Aukos yra nešamos ir į kapines. Pasirodymo 

metu aukos dedamos šalia gamelano.  

- Kiek laiko truko jūsų grupės pasirodymas? 

- Prasidėjo dešimtą ryto ir baigėsi pusę šešių vakaro. Penktadienio maldos metu daroma 

pertrauka maždaug vienai valandai. 

(...) 

- Anksčiau lengero pasirodymai buvo naudojami kaip priemonė žmonėms sukviesti. Visiems 

susirinkus religiniai mokytojai skelbdavo islamo tikėjimą.139 Lengero pasirodymams taip pat 

reikalingos aukos, bet jų reikia mažiau nei ebegui. 

 

                                                           
138 Penktadienio pradžia laikomas ketvirtadienio vakaras nuo saulės nusileidimo. 
139 Pokalbis vyko prieš lengger pasirodymą, todėl kalba nuo ebego nukrypo prie lengger. 
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Priedas nr. 9. Interviu su Pak Rasito. 

Pak Rasito, įvairių gamelano stilių atlikėjas. 

Pirmasis interviu 2013-10-24. 

- Papasakokite apie save. 

- Aš groju gamelaną nuo maždaug 1960 m., nuo to laiko, kai buvau vienuolikos, iki dabar. 

Mano tėtis buvo muzikantas, mokiausi iš jo. Vėliau važiuodavau mokytis į Surakartą, ten turiu 

daug draugų. Banjumas yra daug muzikantų. Jie groja, bet nepažįsta notacijos. Aš groju 

kendangu, rebabu, genderu, bonangu. Mano tėtis buvo trečios klasės muzikantas, aš esu 

pirmos. Mano tėtis grojo tik genderu penerusu, bonangu penerusu, gambangu. Jis negroja 

rebabu, kendangu ar genderu. 

- Vadinasi, kad pirma klasė pati sudėtingiausia. 

- Taip, pirmos klasės muzikantas sugeba groti rebabu, kendangu, genderu, bonangu. 

- Kokio stiliaus gamelaną grojate? 

- Pirmiausia išmokau groti Solo stiliumi, o nuo maždaug 1970 m. – ir Banjumas stiliumi. Vėliau 

pradėjau mokyti Banjumas stiliaus gamelano. Manau, kad Banjumas gamelano grojimo 

technikos labai lengvos. Groti lengva, bet vokalą sudėtinga atlikti. Sindhen dainuoja 

Banjumas dialektu. 

- Ar atliekate kokią nors kitą muziką be gamelano?  

- Groju Solo, Džogdžos, Semarango, Banjumas, šiek tiek Sundos stiliumi. Mano draugas iš 

Amerikos sako, kad pasikviesdamas mane į Ameriką groti, jis pasikviečia tarsi keturis 

muzikantus, nes aš moku groti įvairiais stiliais. 

- Grojate daug gamelano stilių, bet ar atliekate ką nors kita be gamelano? 

- Tik gamelaną. 

- O čalungą? 

- Taip, ir čalungą. Čalungas – tai Banjumas stilius. Savo kitame name turiu gamelaną ir čalungą. 

Kai turėsi laiko, galėsi atvažiuoti pamėginti pagroti. Tiek gamelanu, tiek čalungu mokiausi 

groti pats. Niekas manęs nemokė, esu savamokslis. 

- Vėliau jūs pats mokėte studentus, ar ne? 

- Taip, mokiau gamelanu, čalungu, vokalo ir iringan, t.y., muzikos akomponuoti šokiams, 

SMKI mokykloje nuo 1978 m. Ebego ansambliui akomponuoja nepilnas gamelanas. Ten yra 

kendangas, du kempuliai, ketukas, gongas, sarongas barungas. Sarongas atlieka melodiją. 

Bonangas prideda kūrybiškumo, bet istoriškai bonango nebūdavo ebego ansamblyje. Čalungo 

ansamblyje yra du gambangas – gambangas barungas ir gambangas penerusas, ketukas-

kenongas ir slentemas, arba, kaip čia vadinama, dendemas, kendangas – kendangas čiblonas 

ir kendangas ketipungas, t.y. mažas kendangas. Iš viso šeši instrumentai. Dar yra gongas 

bumbung, pučiamas gongas. Paprastai kartu su čalungu šoka keturios arba dvi lengero šokėjos. 

Vajango pasirodymo metu reikia daugelio žmonių, grojama gal septyniolika instrumentų, 

būna keletas vokalisčių. Instrumentai būna rebabas, kendangas, genderas, bonangas, bonangas 

penerusas, gambangas, siter, sulingas, genderas penerusas, ketukas, kenongas, kempulis, 

gongas. 

- Kuo skiriasi Solo ir Banjumas vajangas? 

- Instrumentai tokie patys. Skiriasi tik pasakojamos istorijos. Vokalas taip pat toks pat. Dar 

skiriasi grojami kūriniai. 

- Kokie kiti muzikos stiliai egzistuoja Banjumas be gamelano ir čalungo? 

- Su lengeru groja čalungas, su vajangu ar ebegu – klenenganas. Klenenganas – gamelano 

instrumentinis pasirodymas be papildomo pasirodymo (tokio kaip vajangas ar ebegas). 

Kartais grojama tik instrumentais, kartais instrumentais su vokalu. Jei būna tik vokalas, tai 

vadinama mačapatanu (macapatan). Tai tarsi vokalinis karavitanas. Jis būna ir Solo, ir 

Banjumas. 
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Dabar vyksta nedaug pasirodymų dėl prastos ekonominės situacijos. Nedaug užsakymų 

muzikantams. Kitais metais bus prezidento rinkimai. Paprastai prieš rinkimus būna prasta 

ekonominė ir politinė situacija. 

- Kaip apibūdintumėte Banjumas regioną? 

- Banjumas regionas susideda iš keturių kabupaten (administracinių vienetų) – Banjumas, 

Čilačapo, Purbalinga, Bandžarnegara. Banjumas žmonės mėgsta Solo stiliaus gamelaną, 

kuomet atliekama vajangas ar klenenganas. Lengeras yra Banjumas stilius. 

- Kaip apibūdintumėte Banjumas žmones? 

- Jie draugiški, svetingi, su jais lengva bendrauti. Dialektas, kalbėjimo maniera yra šiurkštesnė 

nei Solo, žmonės čia kalba garsiau. Žmonės iš kitų regionų mėgsta Banjumas žmones dėl jų 

nuoširdumo, paprastumo. 

Antrasis interviu 2013-11-09. 

- Banjumas skiriasi nuo Solo ir Džogdžos tuo, kad čia žmonės yra atviresni, imlūs kitoms 

įtakoms. Solo ir Džogdžoje labiausiai domimasi savo rūmų kultūra, o Banjumas perima 

kultūrines įtakas iš kitų regionų. Į Banjumas muzikos ir kultūros tyrinėti atvažiuoja daug 

užsienio studentų, nes čia jie gali rasti įvairių gamelano grojimo stilių, atėjusių iš Sundos, 

Semarango, Solo, Džogdžos. 

- Ar tai reiškia, kad Banjumas gamelano stilius turi įtakų iš visų šių regionų? 

- Banjumas yra atskiras grojimo stilius. Tiesiog Banjumas muzikantai domisi kitų regionų 

stiliais ir juos mokosi. 

- Kuo specifinis yra Banjumas stilius? 

- Skiriasi vokalo partijos, bonango partijos. Kitoks yra dialektas, Banjumas dialektu balsiai 

tariami trumpiau, tarsi nukertami. Muzikiniai skirtumai nuo kitų regionų labai nedideli. Tie, 

kas gerai neišmano skirtingų gamelano muzikos stilių, kas patys nėra muzikantai, sunkiai 

skiria Banjumas stilių nuo kitų. Kiekvieno instrumento grojimo technika šiek tiek skiriasi nuo 

kitų regionų. 

Sudėtingiausias gamelano instrumentas yra genderas barungas, nes juo skirtingai groja dvi 

rankos. Solo gendero atlikimas tarp muzikantų panašus, ten yra nusistovėjusios normos kaip 

groti šiuo instrumentu. Džogdžos muzikantai turi individualų stilių, ten nėra standarto. 

Banjumas taip pat genderu grojama skirtingai. 

Dauguma Banjumas muzikantų labiau nori koncertuoti nei mokyti jaunąją kartą. Todėl 

jauniems muzikantams ne visada lengva išmokti tradicinio grojimo iš vyresniųjų. Dabar aš 

rašau knygą apie vyresnius Banjumas muzikantus, kad šios žinios išliktų. 

- Ką galėtumėte papasakoti apie kentongano muziką? 

- Čalungo instrumentai atsirado apie 1915 m., juos atrado ryžių laukuose dirbantys darbininkai. 

Ryžių laukuose yra nedidelių namukų gubuk, jie skirti darbininkų poilsiui. Gubuk ramsčiai 

padaryti iš bambuko ir, į juos suduodant, girdimas garsas. Žmonės pagalvojo, kad visai įdomu 

būtų panaudoti bambuką kaip instrumentą. Tada jie sėdėdami susidėdavo bambukus sau ant 

kojų ir grodavo. Toks buvo pirmasis čalungas. Vėliau tai prigijo visuomenėje, buvo pradėti 

gaminti tokie instrumentai, kuriuos turime dabar. Tai sužinojau iš vyresnių žmonių. 

Kentonganas atsirado 1985 m. Kaimo sargas naudodavo kentonganą, kad pažadintų, sukviestų 

žmones nelaimės atveju. Kenthong Banjumas dialektu reiškia bambuką. Kentonganas dar gali 

būti vadinamas tek-tek. Anksčiau kentonganas būdavo bambuko vamzdis su išilgai išpjauta 

siaura skyle. 

- Ar jis visuomet buvo iš bambuko, ar ir medinis? Dabar kaimuose paprastai matome 

medinius. 

- Yra ir medinių, bet iš pradžių būdavo tik iš bambuko, nes mediena yra brangesnė. Sargai 

turėdavo tam tikrus kodus, kuriuos žinodavo ir kaimo žmonės. Tam tikrais ritminiais kodais 

jie įspėdavo žmonės apie tam tikras nelaimes, nutikimus. 
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Priedas nr. 10. Interviu su Pak Kendar. 

Pak Kendar, bambukinių instrumentų meistras, čalungo muzikantas. 

- Čalungo ansamblis susideda iš šešių instrumentų: dviejų gambangų – gambango barungo ir 

gambango peneruso, dendemo, kenongo, kendango, gongo. Abu gambangai vienodai atrodo 

ir yra tarsi vienodi instrumentai, tiesiog jais grojama skirtingai. Iki maždaug 2000 m. aš 

grodavau ir gamindavau tik slendro derinimo instrumentus. Bet dabar daugėja mišraus 

čampursario stiliaus grupių, todėl gaminu instrumentus ir pagal pelogo derinimą. Gaminu 

pagal tokį derinimą, kokio paprašo užsakovai. 

Pas mane kartais atvažiuoja japonės studentės, mokosi groti čalungu. Po to jos Japonijoje 

moko čalungu groti kitus. 

- Kaip gaminami čalungo instrumentai? 

- Perku bambukus, po to juos „rūkau“, užkeliu aukštai po stogu, kad išdžiūtų. Visas bambukų 

paruošimo procesas užtrunka apie šešis mėnesius. Nuo devinto iki vienuolikto Javos 

kalendoriaus mėnesio galima pjauti bambukus. Šis metas tinkamiausias tam, kad bambuko 

nesugraužtų vabzdžiai. Įpjovus bambuką reikia palikti jį stovėti nuo pusės mėnesio iki 

mėnesio, kad nukristų lapai, bambukas pradėtų džiūti. Po to bambukai pilnai nupjaunami, 

parsivežami, toliau džiovinami. Negalima džiovinti saulėje, paliekama prapučiamoje vietoje 

po stogu maždaug trims mėnesiams. Po to bambukai apie tris mėnesius rūkomi pastatant juos 

maždaug dviejų metrų atstumu nuo ugnies. Tai lėtas džiovinimo procesas, iš viso trunka apie 

šešis mėnesius. 

(...) 

Kentonganas, medinis varpas naudojamas saugumo sumetimais kaimuose, egzistuoja visoje 

Javoje. Šis terminas, apjungtas su čalungo instrumentais, tapo Banjumas muzikiniu stiliumi. 

Tikrojo kentongano skambinimo funkcija būdavo skirta sukviesti žmones pavojaus ar 

svarbaus įvykio atveju. Dabar kentonganas tapo muzikiniu stiliumi, vyksta šio stiliaus 

pasirodymų konkursai. 

- Ką darote, kuomet bambukas jau paruoštas? 

- Tada pjaustau bambukus, derinu juos pjaustydamas, dildydamas. 

(rodo gaminimo ir derinimo procesą, derina lygindamas su jau pagamintais instrumentais) 

- Kada pradėjote gaminti instrumentus? 

- Gimiau 1950 m., menais pradėjau užsiimti 1966 m. Instrumentus pradėjau gaminti gal 1982 

m. ar 1983 m. Prieš tai grojau kendango būgnu, ir dabar tai mano pagrindinis instrumentas.  

- Kiek laiko užtrunka pagaminti visus čalungo instrumentus? 

- Jei dirbu kasdien, apie dvi savaites. 

- Ar gaminate tik čalungo instrumentus, ar ir kitokius? 

- Iš bambuko gaminu čalungo, kentongano, anklungo instrumentus. Tik šiuos. 

- Ar gaminate bonkelio instrumentus? 

- Bongkelis yra panašus į anklungą, tiesiog skiriasi derinimas. Anklungas derinamas keturiais 

tonais: 6, 5, 3 ir 2.  

- Ar Banjumas yra kitų instrumentų meistrų? 

- Yra, bet jų gaminami instrumentai prastos kokybės. Kartais pas mane ateina kai kurie SMKI 

studentai, kurie nori išmokti gaminti instrumentus. Jie pas mane mokosi tris mėnesius. 

- Iš ko išmokote gaminti bambuko instrumentus? 

- Pats išmokau, iš savo patirties, pajautimo. 

- Kiek kainuoja visas čalungo instrumentų rinkinys? 

- 8-12 mln. rupijų.  

- Ar užsiimate kitomis veiklomis be instrumentų gamybos? 

- Groju, gaunu užsakymus pasirodymams, taip pat organizuoju čalungo koncertus. 

- Ar gamindamas instrumentus atliekate kokius nors ritualus? 
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- Taip, naudoju sesaji aukas (gėrimus, gėles...), medituoju, meldžiuosi, uždegu smilkalą. 

Pasninkauju tris arba septynias dienas prieš ritualo atlikimą. 

- Kam skirtos aukos? 

- Jos skirtos padėkoti protėviams. 

(…) 

Žodis čalungas (calung) yra kilęs sudėjus žodžius pracal ir melung. Pracal yra peilis 

bambukui pjauti, melung yra toli sklindantis garso skambesys, aidas. 

Čalungo ansamblis paprastai akomponuoja lengero šokėjoms. Norėčiau pasakyti, kad Ahmad 

Tohari knyga yra išgalvota, o ne paremta tradicija. Realybėje neegzistavo šokėjų prostitucija. 

Man nepatinka, kai tradiciniai menai siejami su tokiais dalykais. 

- Ar jūs pats kilęs iš Banjumas? 

- Taip, iš Banjumas. 
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Priedas nr. 11. Interviu su Pak Nuswanto ir Mas Anwar. 

Pak Nuswanto, Kendaga kaimelio vadovas; Mas Anwar, anglų mokytojas, religingas musulmonas. 

(Mas Anwar) 

- Kiek kainuoja pasikviesti ebego grupę vestuvėms? 

- 500 000 rupijų už viską, už šiuos pinigus sumokama ir dainininkei sindhen, ir nuperkama 

sesaji aukų. Jaunųjų tėvai priklauso ebego grupei, todėl tiek nedaug moka.140 

- Kokia būtų pilna kaina? 

- Gal 600 000 rupijų. 

- Kaip manote, kodėl žmonėms patinka žiūrėti ebegą? 

- Nežinau. Kai buvau vaikas, man buvo įdomu žiūrėti į šokėjus, kuomet jie įeina į transą. Tik 

tai man buvo įdomu, o ne tai, kaip jie šoka. Laukdavau, kol šokėjai valgys stiklus ir kitus 

dalykus. 

Iš tiesų, musulmonai negali daryti tokių dalykų. 

- Bet juk visi atlikėjai yra musulmonai, ar ne? 

- Taip, bet būna skirtingų musulmonų grupių. Aš, pavyzdžiui, visai negaliu liesti moterų. Kai 

kurie mano, kad jei nieko nejauti moteriai – nieko tokio prie jos prisiliesti, bet aš nesiliečiu 

visai. Mano žmona taip pat neliečia kitų vyrų. Mes taip esame susitarę. 

- Kaip musulmonas Jūs negalite dalyvauti ebego pasirodyme, bet žiūrėti mėgstate? 

- Man patikdavo, kol buvau vaikas. Dabar niekada neinu į ebegą, neleidžiu ir savo vaikams. 

Tokia veikla yra bendravimas su šėtonu, o šėtonas musulmonams yra tikras priešas. 

- Šiandien mes žiūrėsime ebego pasirodymą. Ar tai tik todėl, kad aš pamatyčiau? 

- Taip, tai išskirtinė proga. 

- Ar žmonės, kurie atlieka pasirodymą, mano, kad į juos įsikūnija šėtonas, ar kad tai kas 

nors kita? 

- Manau, jie supranta, kad tai šėtonas. Islamo mokyme sakoma, kad šėtonas gali užimti 

žmogaus kūną, protą. 

- Kuomet stebi pasirodymą, jis gali įsikūnyti ir į žiūrovus, ne tik į šokėjus. 

- Tiesa, bet tai priklauso nuo žmogaus tikėjimo. Jei žmogus yra religingas, meldžiasi penkis 

kartus per dieną, skaito Koraną, šėtonas neįeis į jo kūną. 

- Ar merginos gali įeiti į transą? 

- Labai retai. 

- Jūs nelabai domitės tradicine kultūra, ar ne? 

- Nelabai, nes tai nesiderina su islamo mokymu. Vajango pasirodymuose susirenka daug 

žmonių, daug kas ten užsiima lošimu. Religiniai mokytojai mums liepia neiti į tokias vietas. 

Nesusituokusios poros eina į nuošalias vietas, daro neleistinus dalykus. Štai todėl man 

nepatinka vajangas. 

- Bet jus visi šie dalykai nėra paties pasirodymo dalis. 

- Vajango pasirodymo metu naudojamos lėlės. Musulmonams yra neleidžiama kurti, vaizduoti 

žmonių. Kitaip Dievas gali vėliau mūsų paprašyti juos padaryti gyvus. Aš neleidžiu savo sūnui 

piešti žmonių, net ir mokytojai mokykloje tai pasakiau. Mums negalima piešti nieko gyvo – 

nei žmonių, nei gyvūnų. Galima piešti augalus, kalnus. Savo namuose mes stengiamės 

nekabinti šeimos narių nuotraukų. 

(...) 

(Pak Nuswanto) 

- Pasirodymo metu matėme, kad vyresnio amžiaus vyras įėjo į transą, bet nešoko, tik buvo 

labai įsitempęs. Ar tai reiškia, kad jis negali šokti? 

- Tai priklauso nuo jėgos, kuri įeina į jo kūną. Vienos gali šokti, kitos ne. 

                                                           
140 Kalbama apie ebego pasirodymą, surengtą vestuvių proga. 
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Šokėjai prieš pasirodymą turi atlikti tam tikrus ritualus, naktį maudytis tam tikroje upėje, 

melstis prie kapo, pasninkauti. Ritualai atliekami penktadienį kliwon141. Tai daroma tam, kad 

pasirodymo metu ateitų dvasios. 

- Ritualus atlieka tik šokėjai ar ir muzikantai? 

- Ne visi šokėjai. Kai kurie šokėjai vėliau įeina į transą, kai kurie ne. Tai priklauso nuo 

kendango būgno. Jei šokėjai mėgaujasi, įsijaučia į kendango grojamą ritmą, jie įeina į transą. 

- Kartais į transą įeina ne tik šokėjai, bet ir žiūrovai. Ar tai reiškia, kad jie irgi atlikinėjo 

ritualus? 

- Ne, jie į transą įeina dėl to, kad labai mėgavosi muzika. Indang, kuri įeina į kiekvieną žmogų, 

gali būti skirtinga. Kartais tai gali būti beždžionės dvasia, tuomet žmogus valgo riešutus, jei 

liūto – valgo kiaušinius. 

- Kuomet žmonės būna transo būklėje, kaip jie žino, kaip jiems šokti? 

- Įėjusios dvasios kontroliuoja judesius, pats žmogus nieko negali padaryti. Net jei jis norėtų 

pasėdėti ramiai, jis negalėtų. 

 

                                                           
141 Tai penktadienis ir pagal vakarietišką, ir pagal Javos kalendorių. 
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Priedas nr. 12. Interviu su Ahmad Tohari. 

Ahmad Tohari, rašytojas, visuomenininkas. 

Pirmasis interviu 2013-11-07. 

- Papasakokite apie Banjumas regioną. 

- Surakarta ir Džogdžakarta yra Javos kultūros centrai. Banjumas taip pat priklauso Javos 

kultūrai, tačiau jis pakankamai toli nuo kultūrinių centrų, maždaug du šimtai kilometrų, kas 

anksčiau buvo labai didelis atstumas. Todėl Banjumas turi savo kalbą ir kultūrą. Banjumas 

kultūra – tai liaudies kultūra, todėl, kad ji toli nuo dvaro. Banjumas regionui priklauso 

Banjumas, Bandžarnegara, Purbalinga, Čilačapo apskritys. Kuomet kalbama apie Banjumas 

kultūrą, kalbama apie visas šias vietoves.  

- Kokia yra Banjumas regiono muzika? 

- Visų pirma, tai čalungas, bambukinių instrumentų muzika. Su ja šoka lengero šokėjos. 

Lengerą šokti gali moterys arba moterimis persirengę vyrai. Atitinkamai pavadinimai yra 

lengger wadon arba lengger lanang. 

- Ką dar galėtumėte pavadinti tradicine Banjumas muzika? 

- Ebegą, lengerą, bunčis, begalaną. Dabar išlikę tik ebegas ir lengeras. Dar gana populiaru 

vajango lėlių teatras, bet tai Džogdžos, o ne Banjumas kultūrinis reiškinys. Banjumas muzika 

yra čalungas. Tarp musulmonų paplitę religinės muzikos stiliai rebana, gendžringas. Ebegas 

ir lengeras yra saviti Banjumas stiliai. 

- Ar ebegas egzistuoja tik Banjumas? 

- Panašių pasirodymų yra ir kitose Javos vietovėse, jie vadinami džatilanu (jatilan). Šie 

pasirodymai panašūs, šiek tiek gali skirtis muzika ar šokio judesiai.  

Banjumas regionas buvo užkariautas Solo kasunanan karalystės, todėl tai, kas vyko ten, vyko 

ir Banjumas. Banjumas yra gana toli nuo Solo, todėl atsirado ir tam tikrų skirtumų. Solo 

muzika yra lėtesnė, Banjumas greitesnė, nuotaikingesnė. 

(...) 

Mano knygoje yra rašoma apie Banjumas kultūrą, ten atspindimas tikras Banjumas 

gyvenimas. 

(...) 

- Apie ką pasakoja tradicinių dainų tekstai? 

- Apie įvairius dalykus: apie tradicinį maistą, pavyzdžiui, mendoan142, apie meilę, Dievą. 

- Kiek pastebėjau, kuomet kalbama apie Banjumas kultūrą, ji dažniausiai lyginama su 

Solo kultūra, o ne su kitų artimų regionų, pavyzdžiui, Sundos. Gal žinote, kodėl taip 

yra? 

- Todėl, kad Solo kultūra labai skiriasi nuo Banjumas. Labai skiriasi kalba. Banjumas regionas 

buvo užkariautas Surakartos karalystės, užkariautose vietose plito dvaro kultūra, tai vyko nuo 

XVII a. Kuomet Banjumas tapo nepriklausomas, laisvesnis pasidarė ir kultūrinis gyvenimas, 

nebereikėjo visko daryti taip, kaip Solo. Todėl ir dabar Banjumas dažnai lyginamas su Solo, 

dėl istorinių priežasčių. 

Banjumas muzika yra paprastesnė nei Javos kultūros centruose Solo ir Džogdžoje. Banjumas 

muzika – tai liaudies muzika, paprastos liaudies, neturtingų žemdirbių. Jie negali groti 

sudėtingos muzikos. Banjumas kalba taip pat paprastesnė, neturi tiek socialinių sluoksnių, 

kiek Solo ar Javos kalba. 

- Ar yra žinoma apie Banyumas tradicinių menų istoriją, kilmę? 

- Lengeras kilo iš vaisingumo deivės garbinimo. Indijoje egzistavo tradicija, kuomet 

šventykloje kelios šokėjos šokdavo ir užsiimdavo seksu su šventiku. Tai buvo skirta 

vaisingumo deivės garbinimui. Indonezijoje daug kultūrinių dalykų yra perimta iš Indijos. 

Indonezijoje taip pat buvo statomos induistinės šventyklos, atliekamos tokios praktikos. 

                                                           
142 Aliejuje keptas sojos pupelių paplotėlis. 
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Banjumas valstiečiai kopijavo induistines praktikas. Javoje šie šokiai kuklesni, ne tokie 

vulgarūs, kaip Indijoje. 

Antrasis interviu 2013-11-19. 

- Gal galite papasakoti, kas pasikeitė nuo knygos parašymo laikų? 

- Mano knygoje aprašomas laikotarpis maždaug apie 1960 metus, tai reiškia – prieš 

penkiasdešimt ar daugiau metų. Tais laikais žmonės buvo labai neturtingi, skurdas buvo 

matomas visur. Aš taip pat gyvenau labai neturtingoje šeimoje. Dabar viskas kitaip, nebėra 

alkanų žmonių. Nesakau, kad dabar viskas gerai. Mokyklos pas mus labai prastos, vaikai 

dažnai serga. Visgi dabar tikrai geriau nei prieš penkiasdešimt metų. 

Visos lengero (arba kitaip ronggeng) grupės žlugo po 1965 m. ir vėl atsigavo tik po dešimties 

metų. Dabar per lengero pasirodymus nebėra geriama, kaip buvo anksčiau. Nebedeginami 

smilkalai, lengero pasirodymai dabar sekuliarūs, nebėra šventumo. 

- Ar šokėjų prostitucija išnyko po 1965 m.? 

- Dabar egzistuoja moderni šokėjų-dainininkių prostitucija. Kai kurios dainininkės rengiasi 

trumpais sijonais, pavyzdžiui, dangduto dainininkės. Aš pavadinčiau tai moderniomis 

ronggeng šokėjomis. 

- Jūsų knygoje mažai kalbama apie islamą. Ar tai reiškia, kad prieš penkiasdešimt metų 

jis nebuvo praktikuojamas kaime? 

- Kaimas, apie kurį rašiau, dukuh Paruk, buvo izoliuotas, apsuptas ryžių laukų, ten buvo tik 

dvidešimt trys namai. Šis kaimas turėjo savo kultūrą, ten nebuvo mečečių. Knygos veikėjas 

Rasus susipažino su islamu išvykęs iš gimtojo kaimo, būdamas dvidešimties. 

Nuo 1965 m. visi turėjo pasirinkti kokią nors religiją. Minimame kaimelyje, žinoma, buvo 

pasirinktas islamas, nes ši religija buvo arčiausiai jų. Tiesa, jie islamą priėmė tik formaliai. 

- Ar jūs taip pat augote be musulmoniško mokymo? 

- Ne, aš gyvenau ne dukuh Paruk, bet maždaug 5 km nuo šio kaimo. Buvau auklėjamas 

musulmoniškai. 

- Ar šis kaimelis vis dar egzistuoja? 

- Taip. 

- Pagal Jūsų knygą buvo pastatytas filmas Sang penari. Ką manote apie šį filmą? 

- Aš leidau jiems laisvai statyti filmą, nedaviau kokių nors nurodymų. Manau, kad tai 

pakankamai geras filmas. Ten atvaizduoti du pagrindiniai svarbūs dalykai: skurdas ir 

komunistų žudynės. 

(...) 

- Kaip anksčiau muzikantai kaime mokydavosi groti? 

- Jie tiesiog mokydavosi stebėdami, darydami. Dabar Banjumas yra mokykla SMKI, kur 

moksleiviai mokosi kitaip, jie naudoja notaciją. 

- Ką manote apie kentonganą, ar laikote ją tradicine Banjumas muzika? 

- Tai nauja tradicija. Kai buvau vaikas, nebuvo kentongano. 

- Ar būdamas vaikas klausydavotės vajango? 

- Tuomet vajango buvo galima klausytis dažniau nei dabar, nes dabar užsakyti visos grupės 

pasirodymą daug kainuoja – apie 15 mln. rupijų. Dabar žmonės nebeskaito Mahabharatos ir 

Ramajanos, būdamas vaikas aš skaičiau šiuos epus. 

(…) 

- Ar manote, kad šiandien tradiciniai menai vis dar svarbūs žmonėms? 

- Manau, kad vis dar svarbūs, žmonės mėgaujasi tradiciniais menais. Bet šiais laikais vis 

daugiau laiko praleidžiama prie televizoriaus, prekybos centruose, mažėja tradicinio meno 

grupių. Kai aš buvau vaikas, kiekvienas kaimas turėdavo po lengero ir ebego grupę. Dabar 

taip nebėra. Dabar atsiranda naujų modernių menų. Visuomenė yra islamizuota, o tokioje 

visuomenėje nėra pakankamai vietos tradiciniams menams. 
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Priedas nr. 13. Interviu su Mas Sutar. 

Mas Sutar, bambukinių instrumentų meistras, muzikantas. 

- Bambuką galima pjauti tam tikrais mėnesiais, tam tikru metu. Jei nesilaikai taisyklių, 

bambuko kokybė gali būti prasta, jis gali lengvai lūžti. Nuo pirmos iki penkioliktos Javos 

mėnesio dienos bambukas būna pernelyg jaunas, minkštas, jo negalima pjauti. Net jei atrodo, 

kad bambukas tvirtas, jį nupjauni ir ką nors pagamini, jis gali sulūžti. Nuo penkioliktos iki 

dvidešimt penktos dienos bambukas būna tinkamas. Nuo dvidešimt penktos iki trisdešimtos 

dienos bambukus taip pat galima pjauti. Bambukai gali būti pjaunami tik nelyginiais 

mėnesiais. Aš išmokiau kinų turistus pjauti bambukus pagal Javos kalendorių, jie dabar tai 

daro Kinijoje ir sako, kad veikia. Ši sistema iš tiesų labai veiksminga. 

- Galėčiau ir aš pamėginti Lietuvoje, tik ten nėra bambukų. 

- Ta pati sistema veikia ir su mediena! Pilnatis – tai penkiolikta diena. Kartais net nereikia turėti 

kalendoriaus – pasižiūri į mėnulį, ir žinai, kada pjauti bambukus. 

Nupjautus bambukus reikia atsargiai išdžiovinti. Negalima jų džiovinti saulėje. Kuomet 

džiovini pagal taisykles, po metų jau turi kokybišką bambuką, kuris labai gerai skamba. 

Instrumentai iš gerai paruoštų bambukų turėtų tarnauti maždaug dešimt metų. Aš iš anksto 

pasiruošiu bambukus, kad visada turėčiau medžiagos instrumentų gaminimui. 

- Ar Jūs pats pjaunate bambukus, ar perkate? 

- Perku. Vienas ilgas bambukas kainuoja 17,000 rupijų. Aš pats atsirenku geresnius. 

- Kokius atliekate ritualus, gamindamas instrumentus? 

- Jei gaminu pavienius instrumentus ar diatoninio derinimo, neatlieku jokių ritualų. Bet jei 

gaminu slendro derinimo instrumentus, tada juos pagaminęs pasninkauju, einu melstis į 

kapines. Tuomet į instrumentus įeina dvasia. Ji padaro taip, kad instrumentais atliekama 

muzika visada gerai skambėtų. Net jei atlikėjas ką nors sugrotų negerai, instrumentas vis tiek 

skambėtų gražiai. 

- Kiek laiko pasninkaujate? 

- Septynias dienas. Tai kitoks pasninkas nei musulmonų. Geriu paprastą vandenį, valgau mažas 

porcijas ryžių be jokių priedų, be druskos. Javos kultūroje, jei nori, kad tau sektųsi gyvenime, 

turi pasninkauti, kontroliuoti savo emocijas. Į šventas vietas kapinėse einama antradienį 

kliwon ir penktadienį kliwon.143Ten meldžiuosi kaimo įkūrėjo dvasiai. Kapinėse uždegu 

smilkalą, nešu sesaji aukų: skirtingų gėlių, bananų, cigarečių, gėrimų – kavos ir arbatos be 

cukraus, vandens. Iš viso turi būti septynių rūšių aukos. Per pirmąjį Javos kalendoriaus mėnesį 

sura reikia padėti aukų prie gamelano instrumentų. Jei to nepadarai, jų dvasios gali supykti. 

                                                           
143 Antradienį pagal Grigaliaus kalendorių ir penktadienį pagal Javos bei penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių ir 

penktadienį pagal Javos. 
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Priedas nr. 14. Interviu su SMKI menų mokyklos mokytojais. 

Mokytojai iš SMKI – anglų mokytojas Pak Imam Raharjo ir karavitano mokytojas Pak Eko 

Kurtowibowo. 

- Kokios tradicinės muzikos mokoma šioje mokykloje? 

- SMKI mokykloje yra mokoma dviejų rūšių tradicinė muzika: čalungas – iš bambukų ir 

gamelanas gedhe – iš geležies. Banjumas regione yra daug rūšių tradicinės muzikos, bet šioje 

mokykloje mokomi tik du stiliai. Banjumas tradicinė muzika – tai čalungas, bongkelis, 

krumpjungas ir t.t. 

- Kaip buvo pasirinkta mokyti tik du stilius? 

- Tokius nurodymus gavome iš valdžios – mokyti čalungo ir gamelano gedhe. Gamelano gedhe 

mokomi du grojimo stiliai – Surakartos ir Banjumas. Neturime kitokių instrumentų – 

bongkelio ar krumpjungo. 60% programos sudaro tradicinė muzika, o 40% - klasikinė muzika 

iš Surakartos ir Džogdžakartos. 

- Kaip vadinasi muzikos besimokančių studentų programa? 

- Karavitanas. Iš viso turime keturias studijų programas: populiariosios muzikos, tradicinio 

šokio, transliavimo ir karavitano. Visos menų mokyklos visų pirma turi skirti dėmesį savo 

vietinei muzikai, todėl daugiau valandų skiriama tradicinei Banjumas muzikai. 

- Kada ši mokykla buvo įkurta? 

- SMKI nacionaline mokykla tapo 2008 m. Prieš tai ši mokykla buvo privati, ji buvo įkurta 

1967 m. Pradžioje buvo vykdomos tik dvi programos – karavitano ir tradicinio šokio, o nuo 

2008 m. pridėtos ir kitos dvi šiuolaikinės programos – populiarioji muzika ir transliavimas. 

- Kuri programa pati populiariausia? 

- Tradicinio šokio. 

- Kuri muzikos programa populiaresnė – tradicinės ar populiariosios? 

- Tradicinės. Visgi daugumai studentų įdomesnis šokis nei muzika. 

- Kiek studentų turite? 

- Iš viso 244 studentai. Karavitano programoje mokosi septyniolika dešimtokų, dvylika 

vienuoliktokų, aštuoniolika dvyliktokų. Iš viso 47 karavitano studentai. Karavitano programą 

dėsto keturi mokytojai. Visi jie yra baigę ISI Surakarta.  

- Kur šie mokytojai mokosi Banjumas stiliaus – ISI ar kur nors kitur? 

- ISI galima rinktis kokio stiliaus gamelano nori mokytis – galima rinktis Balio, Sundos, 

Banjumas stilių. Daugiausia ten mokomasi Solo stiliaus. Trys mokytojai iš keturių baigė 

SMKI. Vienas iš mokytojų kilęs iš Solo. Mokytojai tradicinės muzikos mokėsi nuo mažens. 

Pak Eko grojo gamelano grupėje nuo mažens, jo tėtis yra dalangas, todėl jis augo tradicinių 

menų aplinkoje. Čalungu groti jis išmoko SMKI. 

- Ar mokant groti studentus naudojama notacija? 

- Taip, yra dviejų tipų notacija – Banjumas ir Surakartos. Skiriasi šių stilių ritmas, dinamika. 

Banjumas stilius dinamiškesnis. Banjumas regiono žmonės yra dinamiški, energingi, tokia ir 

jų muzika. Pats užrašymas, notacija yra vienoda – 1, 2, 3, 5, 6, bet skiriasi grojimo būdas. Tas 

pats kūrinys gali būti atliekamas skirtingais stiliais. 

(...) 

Gamelanas yra kilęs iš Solo karališkosios šeimos, dvaro, o čalungas yra Banjumas liaudies 

muzika. Mes čia mokome studentus ne tik groti tradicinę muziką, kaip kaimo grupėse, bet 

skatiname juos ir kurti, įnešti kažką naujo į tradicinę muziką, kad būtų įdomiau. Mokytojai 

kartu su mokiniais dirba kartu ir kuria. Kartais tradicinis atlikimas būna monotoniškas, norisi 

jį padaryti įdomesnį, patrauklesnį. Tas pats daroma ir su šokiais. 

- Ar ši naujai sukurta muzika taip pat vadinama tradicine? 

- Ji nėra visai naujai sukurta, tiesiog įdedama naujų įdomių elementų. Tradicinis stilius ir 

instrumentai vis tiek išlieka. 
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Priedas nr. 15. Interviu su SMKI menų mokyklos studentėmis. 

SMKI tradicinio šokio programos studentės. 

- Populiariausia programa SMKI mokykloje yra tradiciniai šokiai, nes čia mes mokomės ne tik 

kaip šokti, bet ir kaip groti gamelanu, darytis tradicinį makiažą. Mokomės ir tradicinio, ir 

šiuolaikinio šokio. Taip pat mokomės ne tik šokti, bet ir kurti šokius. Mes galime tapti ne tik 

šokėjomis, bet ir choreografėmis. 

- Ar sunku patekti į šią mokyklą? 

- Dauguma čia stojančių studenčių turi patirties iš anksčiau, yra dalyvavusios šokio 

konkursuose savo mokykloje. Stojant reikia laikyti stojamąjį egzaminą, komisijai parodyti, 

kaip moki šokti. Taip pat stojančiosios turi būti stiprios sveikatos. 

- Kokius tradicinius šokius mokotės? 

- Banjumas, Solo ir Džogdžos. Daugiau mokomės Solo ir Džogdžos šokius nei Banjumas. 

- Kelintus metus jau mokotės SMKI? 

- Trečius, paskutiniuosius metus. Metų gale laikysime baigiamuosius egzaminus. 

- Ką veiksite toliau? 

- Kai kurios iš mūsų nori tęsti tradicinio šokio studijas meno institutuose, tapti šokėjomis, šokio 

mokytojomis. Kai kurios nori pakeisti savo profesiją, nes supranta, kad iš tradicinio šokio nėra 

lengva pragyventi. 

- Ar baigusios šią mokyklą jau galite pradėti dirbti, ar reikia dar toliau mokytis? 

- Galima pradėti dirbti. Mes galime būti dukun manten - daryti tradicinį makiažą šokėjoms, 

nuotakoms, galime būti šokėjos, mokyti šokti vaikus. Kad būtume choreografės, dar 

neužtenka patirties, reikia toliau mokytis. 

- Ar be šokių mokotės ir įprastinių mokyklinių dalykų? 

- Mokomės, bet ne taip specifiškai kaip įprastinėse mokyklose. Geografija, istorija ir 

ekonomika yra sujungtos į vieną dalyką, taip pat ir biologija, fizika, chemija sujungta į gamtos 

mokslus. Mūsų specialybė yra šokis, todėl detaliai nesigiliname į bendruosius dalykus. 

Kažkiek to daryti reikia, nes turėsime laikyti valstybinius egzaminus. 

 

 


