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Divadelní hry randai zařazuje autorka do kategorie lidového divadla a vzhledem k tomu, že 
tyto hry obsahují základní etická naučení a odkazují na hodnoty a normy minangské kultury, 
zvolila je autorka jako základ pro pochopení a interpretaci adatu kodexu zvykového chování 
Minangkabauců a do určité míry i jejich vztahu k islámu. Cílem autorky je představit tyto dva 
pilíře minangské kultury v jejich vývojovém kontextu a v praktických každodenních 
projevech a ukázat, jakjsou konceptualizovány v lidových divadelních hrách. 

Práce je uvedena obsáhlým exkursem do příběhu chlapce Umbuik Mudo a dívky Puti Galang 
Banyak, látky často zpracovávané minangkabauským lidovým divadlem. Popisem 
divadelního představení autorka uvádí čtenáře do atmosféry Ramadánu v městečku 
Padangpajang v provincii Západní Sumatra a následně prostřednictvím výkladu textu 
a odkazy na vlastní terénní zkušenost do minangské etnopsychologie a etického kodexu 
korespondujícího s uspořádáním příbuzenských vztahů. Z něho vyplývají práva a povinnosti 
jednotlivých členů příbuzenských skupin uspořádaných do matrilineárních segmentů a 
matriklanů. Mariana Pflegerová zde věnuje největší pozornost genderové diferenciaci rolí, z 
nichž vyplývá vágní rezidenční zakotvenost mužské populace, která, pokud uzavře manželský 
sňatek v autochtonním prostředí, osciluje mezi domem vlastní matrilinie, matrilinie manželky, 
surau - obydlím pro svobodné muže - a kavárnou. Ve všech těchto lokalizacích muži mohou 
získávat výrazná politická a mocenská postavení, mohou působit jako ochránci i donátoři, ale 
bez vlastnických práv a s omezenými výkonnými pravomocemi. Právě v tomto uspořádání 
nachází autorka zdůvodnění, proč si muži upevňují svoje postavení uvnitř minangské 
komunity, odkud pochází, svými skutky a úspěchy, kterých dosáhli často mimo svou vlastní 
komunitu, v rantau, v "cizině". Cizinou jsou míněna zejména města na pobřeží Sumatry, 
případně i vzdálenější cíle migrace, včetně hlavního města Djakarty. 

První část práce je především vynikající analýzou textů lidového divadla a minangských 
lidových vyprávění. Autorka jejich prostřednictvím ukazuje, jaké vlastnosti a očekávání jsou 
spojována s mužskou a ženskou částí populace a jakým formám sociálního učení jsou muži a 
ženy vystaveny. Ukazuje, jak se etické normy promítají do praktického chování a částečně 
také, jaké sankce komunita proti jejich porušení může uplatnit. Pečlivý exkurs do 
příbuzenského systému následně použije při rozkrývání širších sociálních vazeb, jimiž je 
západní Sumatra provázána. Za velmi zajímavé považuji, že vedle migrace na pobřeží i do 
vzdálenější ciziny věnuje detailní pozornost i migraci formou vesnické segmentace. 

Migraci formou vesnické segmentace a migraci do rantau popisuje Mariana Pflegerová jako 
tradiční kulturní prvek. Současně však věnuje migraci do ciziny detailní pozornost jako 
inovačnímu faktoru, jehož prostřednictvím dochází k sociálním změnám v autochtonních 
sídlech minangské kultury ve vnitrozemí západní Sumatry. Změny se odehrávají díky 
podnětům přicházejícím prostřednictvím migrujících mužů, kteří se vracejí z ciziny a 
v autochtonním prostředí uzavírají sňatky, aby v mnohých případech i nadále naplňovali svoji 
úlohu v rodinách svým působením v cizině. Vedle toho ovšem autorka reflektuje změny 
způsobené ekonomickou politikou holandské koloniální správy a později zejména 
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suhartovským Novým řádem, který oslabil mocenskou úlohu lokálních matriklanů. Jejich role 
se částečně v modifikované podobě vrací v post-suhartovské transformaci. 

V částech práce, věnovaných vnějším vlivům působícím na autochtonní minangské komunity, 
autorka textovou analýzu lidových pramenů opouští a přistupuje k historické analýze, kterou 
prokládá autentickými zážitky. 

V závěru práce se autorka opět vrací ke struktuře divadelních her a lidových vyprávění. 
Konfrontuje je s konceptem sociálního dramatu Victora Turnera a ukazuje jejich základní 
význam, který spočívá v poučení, jak udržet, resp. posílit koherenci matriklanu. Současně 
naznačuje, jak se měnil jejich obsah a funkce zejména ve druhé polovině 20. století a jak na 
původní skladby navazuje současná literární tvorba autorů minangské provenience. 

Text je po všech stránkách vynikající, čtivou a kultivovanou etnografií a lze mu vytknout jen 
málo. 

Následující poznámky jsou určeny spíše jako náměty pro úpravu textu v případě publikování. 

1. některá slova z indonézštiny nebo z minangkabauštiny jsou v textu v jiných tvarech, 
resp. v jiné transkripci, než ve slovníčku za textem 

s. 22: gelambang, slovníček: galombang, 
s. 29: taneční a rytmická sekvence -jednou nazývaná tapuak, jindy tepuak; 
gurindam je ve slovníčku přeložen jinak, než používán v práci: mělo by se 
jednat o text doprovodné písně, která tvoří přechod mezi dvěma hranými 
výstupy v divadle randai, v práci je však pojem používán obecněji spíše jako 
píseň (např. s. 30: další gurindam přináší docela vesele laděnou melodii a 
rychlý rytmus). 

Je spíše redakční otázkou, jak se s těmito drobnostmi vyrovnat - často se jedná o slova, která 
jsou například v textu v množném, ve slovníku v jednotném čísle, čtenář neznalý jazyka však 
zaváhá, zda se jedná o shodný výraz. 

2. v textu jsou drobné překlepy např. s. 37, 2. odst. odspoda by mělo být slovo dukun 
namísto datuk. 

3. poměrně sporadicky, ale přece se v textu nacházejí špatně srozumitelné výkladové 
,v 

pasaze: 
např. na s. 47, první odstavec není dostatečně objasněno, kdy a za jakých 
podmínek muži navštěvovali rumah gadang svých manželek; 
na s. 52 se hovoří o platbě za ženicha, o níž se před tím nehovořilo. Co a kolik 
se platí, není ale specifikováno; 

4. v práci nalezneme drobné nedostatky v grafické úpravě a logice textu: části příkladů 
veršovaných textů z divadla randai jsou ve velikosti písma 10, části jsou ve velikosti 
písma 12, části textů jsou paralelně v minangkštině a v češtině, části, zejména na 
začátku práce jsou pouze v češtině; 

5. zejména předkládané veršované pasáže ze scénářů randai a lidových vyprávění kaba 
nejsou jednoznačně odkazované; to se týká například i pilotního textu, vyprávění o 
Umbuikovi. Přestože se vyprávění prolíná celou prací, teprve na s. 119 se dočteme, že 
autorka měla k dispozici písemné vydání z roku 1920, ale v textu není na literární 
pramen odkazováno a také v literatuře není literární pramen uveden. Text budí zdání, 
že je vše zachyceno z terénního šetření. Myslím, že by v textu mělo být zřetelněji 
naznačeno, že se čerpá též z písemného zdroje. Upozorňuji v této souvislosti na další 
autory zpracování látky. Do seznamu literatury by bylo možné doplnit odkazy: Pauka, 
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Kirstin (2002). Randai: Folk Theater, Dance, and Martial Arts oj West Sumatra. 
Michigan, The University of Michigan Press, a dále: Pauka, Kirstin - Askovic, Ivana -
Polk, Barbara (2003). "Umbuik Mudo and the Magic Flute: A Randai Dance-Drama". 
Asian Theatre Journal20 (2): 113-146; 

6. velice pečlivý rozbor vztahů uvnitř komunity nemůže být zcela vyvážen stejně 

hodnotným rozborem mocenských vztahů ovlivňujících vývoj komunity zvenčí; to již 
pravděpodobně není v silách jednoho autora. Například autorčina podkapitola Migrace 
formou vesnické segmentace popisuje důmyslný systém vytváření nových sídel, kdy 
sídla získávaj í stále vyšší status v závislosti na nárůstu populace v sídle, usídlení 
požadovaného počtu matriklanů a zabezpečení kompletních správních, komunikačních 
a náboženských funkcí obyvatelům. Tento proces autorka popisuje jako autonomní, 
zcela se řídící zvykovým právem, vyplývající z logiky života uvnitř komunit a řízený 
pouze na úrovni matriklanů. Přestože její výklad zní logicky, bylo by užitečné 
pečlivěji prozkoumat vazby zvykového práva, legislativy minangského království a 
kolonizačních aktivit ve spojitosti s existencí feudálního státu. Domnívám se, že zde 
budou určité mocenské zásahy působit a že mohou být objeveny významné souvislosti 
mezi kolonizační politikou feudálního státu a zvykovým právem. Podobně budí řadu 
otázek téma průniku islámu do vnitrozemí západní Sumatry, kdy se jedná o proces tak 
specifický, že by zasloužil ještě větší pozornost, než jaká je mu v textu věnována; 

7. závěr je neúměrně dlouhý; měly v něm být shrnuty zjištěné poznatky a nikoli sloužit 
jako platforma dalších textových analýz; 40 stran je moc; doporučuji rozdělit na dvě 
části. V první bude konfrontace zjištěných poznatků s Turnerovým konceptem a 
rozbor umělých skladeb na randai navazujících a ve druhé budou shrnuty skutečnosti 
z toho vyplývající. 

Práce Mariany Ptlegerové je vynikající syntézou studia písemných pramenů a terénního 
výzkumu. Jednoznačně splňuje veškeré podmínky doktorské práce. 

Doporučuji práci k obhajobě. 
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