


V Indonézii, na ostrově Sumatra žije největší a nejstabilnější  
společenství našeho moderního světa  

ve kterém vládnou ženy, je to kmen 

MINANGKABAU  



   Tato říše žen je 
tvořena několika 
vesničkami, které 

jsou spojeny s 
jedinou centrální 
budovou a paní 
tohoto domu. 



Společenská pozice a majetek se dědí výlučně po matce. 



Minangčanky se starají o rodinu a jsou zodpovědné za 
blahobyt svých manželů a dětí.  



Minangčanky vyznávají a uctívají jedinou mýtickou bohyni: Královnu Matku. 
Zbožňování ženskosti a mateřství je jen soudržnou silou tohoto společenství. 



Ženy tohoto kmene se 
uplatňují i v oblastech 

hospodářství, politiky a 
školství. 



Manželství se uzavírají na 
základě svobodné vůle. Po 

svatbě se novomanželé 
nastěhují do příbytku 

nevěsty. 



Minangský matriarchát je mimořádně tolerantní a spravedlivý. Ženy 
se nesnaží o diktaturu, ale snaží se dosáhnout shody ve vztazích 
mezi mužem a ženou, takže muži jsou významnými činiteli tohoto 

společenství.   





Navzdory zbožňování mateřství je mužsko-centrické, ale 
přece společenství MOSUO patří mezi ty, ve kterých drží 

opratě pevně ve svých rukou ženy.  



V jednom příbytku žijí ženy 
3 generací, spolu s dětmi, 

které si v této veselé 
kolonii mezi sebou rozdělí 

povinnosti. Co se týká 
partnerských vztahů, i tam 

panuje mír a svoboda.   



Ženy si mohou libovolně střídat a měnit partnery, neboť 
manželství je zde neznámou institucí. Volní muži žijí v 

oddělených příbytcích, kde očekávají ženské návštěvy. 



Po fázi dvoření si 
žena pozve 

vyvoleného do 
svého příbytku, a 

potom už je 
společenství 

považuje za jeden 
pár, a to bez 
zbytečných 
ceremónií.  



Děti dostávají jméno po matce, a ona je také vychovává. 
Otcové chodí své ratolesti jen navštěvovat. 



Majetek po matce dědí 
výlučně jen jej dcery.  



Muži, navzdory této podřízenosti, si nestěžují.  
Mezi pracovitými ženami mnoho starostí nemají. 



Protože muži nejsou vázáni ani manželstvím,  
Mohou mít za svého života tolik žen, kolik jen chtějí.  





Toto společenství  se přizpůsobuje pokroku, s radostí 
přijímá všechny novinky i návštěvy cizinců z dalekých 

krajů. 

Obchodní dům. 





Tento 30 - 40 
tisícový kmen se 

přistěhoval z Indie. 
Nachází se v 

provincii Sylhet  a 
svůj matriarchát 
vytvořil  v 80-ti 

vesničkách. 



Vedoucí kmene řídí život společenství ve funkci 
pramatky.  Všechny majetky a rozhodování  mají v rukou 

ženy. Děti dostávají jméno po matce. Dědit mohou jen 
děvčata. 



Je zajímavé, že do vedoucích pozicí se nedostávají prvorozené 
děti, ale jako v pohádce, nejmladší dcera je pokračovatelkou 
rodu. Dívky se mohou volně milovat a vdávat, ale když ženich 

pochází z cizího kmene, dívka musí odejít z vesnice.  




