
Mgr. Tomáš Petrů: Jago a preman - kontroverzní hrdinové 

indonéské historie 

Zvolené téma disertační práce Tomáše Petrů představuje 
alarmující problém současné historie Indonésie. Jak autor 
uvádí pro zpracování práce zvolil diachronní komparativní 
metodu. zabývá se historickými, sociálními a politickými aspekty 
spolupráce kriminálních a polokriminálních postav s vládnou
cími elitami v průběhu indonéských dějin od třináctého století 
až po současnost. Důležitost teoretického řešení tohoto pro
blému vidí autor i ve skutečnosti, že většina autorů klasick~ch 
děl indonéské historiografie a kulturní antropologie do jisté 
míry toto téma přehlíží. Na druhé stran~ však by jistě nebylo 
zcela objektivní v9voj politick~ch a sociálních institucí 
v Indonésii v současné době až jednostranně kriminalizovat. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, v podstat~ podle v~voje 
osobností, na něž je tato práce z hlediska historického zaměřena. 
V óvodu první kapitoly (Indonéští jagové vrcholného středověku 
a novověku - bandité, rebelové, vznešení žoldnéři) autor dizer
tační práce podává dobrou charakteristiku pojmu "jago" se zdů
razněním nutnosti ovládnutí tajného učení "ngelmu" na základě 
esoterických nauk a tím způsobem získání duchovní síly 
"kasakten". Uvádí i typicka javánské pojetí moci. 

při sledování 6středního tématu práce je třeba vycházet ze 
skutečnosti, že se óstřední tematika liší i z hlediska terito
riálního, neboE snad žádn~ jiný státní celek nezahrnude tolik 
odlišností, jak etnických tak i kulturně historických. Jago, 
který je fenoménem typicky javánsk~m, má ve východní části 
souostroví už zcela jin~ charakter - mnohem drsnější a evi
dentně průhlednější než na mysticky zahalené a značně sofisti
kované Jávě. Esoterickému učení se v§ak nevěnují jen jedinci 
zvaní jago, není to jejich výlučnost, nýbrž naopak, je to jakási 
nutnost každého jedince javánské společnosti na určité vyšší 
společenské úrovni a nebylo, ani dnes to "':laní, pouze úzce motivo
váno. Autor vychází z hodnocení fenoménu "jago" předních světo
výCh indonésistů, podává však zasvěcen~ výklad i hodnocení 
vlastní. ne vždy s oněmi autoritami souhlasný. 

Velice správně se proto autor zaměřuje na sledování dané 
tematiky ve třech odl~šných teritoriích - na východní Jávě 
l3.století(příběh oKen Arokovi, kriminálním živlu par excel
lence, z kterého se stal prozíravý vladař), na jižním Sulawesi 
l7.století (jakýsi protiklad oduševnělé Jávě, oblast námořních 
pirátů.Kontroverzní a ambivalentní postava Arung Palakky). 
Velmi dobré a podložené hodnocení událostí Makassarské války. 
V další části se vrací na Jávu, tentokrát na Jávu střední -
Mataram II. Pozornost věnuje Trunajayovi a jeho rebelii. Hod
notí ale i současné panovníky, jimiž byli Amangkurat I. a 
Amangkurat II. Myslím, že negativní hodnocení těchto panovníků 
je trochu přehnané. Jistě,že nebyli panovníky příkladnými, 
leč leč označovat je za paranoik~ je trochu přehnané, protože 
v jejich případě šlo spíše o neosvícený a nerozumný způsob 
vládnutí a nezkušenost ve styku s Evropany, vládnoucími zbraněmi 
a kapitálem, i neschopnost odhadnout cíle, za kterými do sou
ostroví připluli. I slovem "gangster" bych zde trochu šetřila. 
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V óvodu k druhé kapitole (Jago v koloniální dObě) autor 
disert~ační práce zd~razňuje, že ohniskem jeho zájmu bude 
především jago-gangster jakožto neformální a neoficiální po
licista a biřic, pracující pro krále a pro příslušníky vládnou
cí a nejbohatší vrstvy. Nikoli tedy o jagovi jakožto lidovém 
hrdinovi. Za tohoto předpokladu je kapitola zpracována dobře. 

Velice dobře je zpracován 6sek věnující se socioekonomic
kým podmínkám v době předkoloniální, právě tak pasáž věnovaná 
nástupu Nizozemc~, přesněji osobě aristokratického bojovníka -
prince Diponegora, jeho charakteru, jeho zaujetí pro osvobozeni 
Jávy od evropských hegemonfi a snahu o vybudování stabilního 
království - islámského státu - Dar-ul-Islam. 

Všímá si problém~ agrárně ekonomických, rozporu mezi chá
páním prospěšnosti nebo realizovatelnosti záměr~ místních vládc~ 
i činovník~ vesnick]ch samospráv na jedné straně a evropských 
příchozích ("vet-řelc~n) na straně druhé, dopadu kulturního sys
tému (Cultuur-stelsel) na ekonomiku a životní 6rove~ javánských 
vesničan~, převratných změn na javánském venkově v oblasti 
správní i ekonomické. Na tomto pozadí ukazuje na přerod tra
dičniho jaga - 6středního motivu této práce - do jeho postupně 
nové role a nové chápání jeho smyslu. Upozorňuje však i na 
ambivalentnost této osobnosti, která je často námětem lidovjch 
vyprávění a literárních prací, kde vystupuje jako obdivovaný 
hrdina. Kladnou roli jaga v tomto případě, oproti autorovi, 
bych však přijala. vývoj ke zločinnosti se vlastn~ v podstatě 
objevuje až se stykem javánské spole~nosti. s;, .. ~iZím, resp. západním 
světem, snad i s prosazováním se islámu. ať už to byli nábbo
ženští činitelé nebo muslimští vemoži, což ovšem v podstatě 
splývá vjedno. Je zajímavé, že tyto jevy se nikdy neobjevovaly 
ani na Bali, ani na západní Jávě v oblasti uzavřené okolnímu 
světu a obydlené etnikem Badui, ani ve Východní Jávě v pohoří 
Tengger, dodnes hindu-javánsk~. Podle mého názoru tedy, ony 
negativní jevy nepramení z vadnosti povahy, ze sklonů k násil
nietví, ale z určité nutnosti obstát v současném sv~tě. Indo
néská společnost není násilnická, zločinnost tam nebují o nic 
více než v jiných zemích, jde spí~e o snahu ósp~šnou či méně 
úspěšnou současnou obtížnou situaci zvládnout. 

Ještě některé drobnosti: I v~raz preman má vjznam ambiva
lentní. V minulosti znamenal vždy civilistu, na rozdíl od 
příslušníka ozbrojených sil. S novým negativním významem se i ve 
slovnícich objevuje až od roku cca~90. A pencak silat, ten se 
zavádí na školách, zvlášt~ v dívčích třídách, jako prvek sebe
obrany. 

Velice dobře je zpracovaná kapitola třetí (Jago a pemuda 
v dob~ japonské okupace a Indon~ské revoluce (1942-1949) i 
kapitila čtvrtá (Politické a komunální násilí v postkoloniální 
Indonésii). 

V podstatě totéž platí i pro celou předloženou disertatční 
práci. Mgr. Tomáš Petrů nejen že opírá o nejkvalitn~jší dostuné 
prameny, má ale i vjborné ~n~~~jtt~-iftdonéská historie, nadto 



3 

však i nesmírně hluboké znalosti javánské kultury, její filo
sofie a mystiky, a ovládá i javánsk~ jazyk. Čas ztráven~ ria 
Jávě , ať už v rámci studijního pobytu nebo odborné práce tlu
močnické, využil i k pochopeni indonéského ducha a zpasobu 
myšleni, i otázek, spojených s běžn~m životem. To všechno plně 
uplatnil pti zpracování své disertační práce, která sv~m zp~
sobem vyniká nad řadu odborných prací západních autora. Vytkla 
bych mu pouze určitý negativismus při hodnocení popisovaných 
jev~ indonéské společnosti. To však neubírá na jinak v~borné 
kvalit~ jeho práce. 

s 
(,/ 

Ing. Zorica Dubovská, prom. fil. 


