
Ma la je, jak bar dzo wie le ras wschod nich, ma jà wro dzo ny

po p´d i zdol noÊç do zdo bie nia wszyst kich przed mio tów. Ich

sa ron gi i wszel kie chu s ty sà to tak zwa ne ‘ba ti ki’, po kry te

prze Êlicz ny mi wie lo barw ny mi wzo ra mi, ro bio ny mi tak, jak

u nas pi san ki wiel ka noc ne, za po mo cà pro ce su zwa ne go ba -

ti ko wa niem.

Mi cha∏ Sie dlec ki Ja wa. Przy ro da i sztu ka. Uwa gi z po dró ̋y, 

Kra ków 1913 

B A T I K
N A  J A W I E .
P r e c y z j a ,
c i e r p l i w o Ê ç
i  p i ´ k n o

Rozdzia∏ 2

13. Spódnica ze wzorem tambal nitik zbudowanym z tysi´cy pojedynczych kropli wosku. Inspirowana
ornamentykà jedwabnych tkanin patola sprowadzanych z Indii (fragment). Dwór su∏tana (kraton), Yogyakarta,
oko∏o 1930-1935. Kolekcja Rudolfa G. Smenda, Kolonia

Skirt with the tambal nitik design constructed using thousands of individual drops of wax which was inspired by
the design of the silk patola fabrics imported from India (detail). Sultan’s court (kraton), Yogyakarta, c. 1930-1935.
Rudolf G. Smend collection, Cologne
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gdzie wy rób ba ti ko wa nych tka nin sta no wi∏ do dat ko wy do chód dla ro dzin miej sco wych ry ba -
ków (il. 87). W dru giej po ∏o wie XIX w. w mia stach w tej cz´ Êci wy spy roz wi n´ ∏a si´ ko mer cyj na
pro duk cja ba ti ków, za ini cjo wa na w warsz ta tach pro wa dzo nych przez ko bie ty z ro dzin eu r-
a zja tyc kich oraz ja waj skich Chiƒ czy ków. Tka ni ny te, choç cz´ sto za cho wa ∏y ty po wà dla tej oko -
li cy nie bie sko - czer wo nà ko lo ry sty k´, na ogó∏ de ko ro wa ne by ∏y mo ty wa mi od wo ∏u jà cy mi si´ do
tra dy cji kul tu ry eu ro pej skiej, chiƒ skiej i arab skiej. 

Jesz cze in ny ro dzaj ba ti ku po wsta∏ w re gio nie Ja wy za chod niej, za miesz ka ∏ej przez lud -
noÊç sun daj skà. Na prze ∏o mie XIX i XX w., w okre sie roz kwi tu tych tka nin, g∏ów ne cen tra pro -
duk cji ba ti ku znaj do wa ∏y si´ w Ta sik ma laya, Ban dung, Ga rut i Cia mis. Ba ti ki sun daj skie utrzy -
ma ne by ∏y w ciem nych, sto no wa nych ko lo rach, wÊród któ rych prze wa ̋ a∏ ciem no czer wo ny
i nie bie sko - czar ny. Tka ni ny te de ko ro wa ne by ∏y nie wiel ki mi mo ty wa mi kwia to wy mi, zbu do wa -
ny mi z bia ∏ych kro pek. Na po czàt ku XX w., gdy le piej sy tu owa ne ko bie ty sun daj skie wpro wa -
dzi ∏y mo d´ na u˝y wa nie tka nin Êrod ko wo ja waj skich, pro duk cja miejscowych ba ti ków znacz nie
pod upa d∏a. Obec nie tka ni ny te wy ko ny wa ne sà jesz cze w oko li cach Ta sik ma laya i Cia mis, a ich
od bior cà jest miej sco wa lud noÊç wiej ska. 

2.3 Jak po wsta je ba tik: tech ni ka i tech no lo gia bar wie nia 

Po mi mo znacz nej licz by re gio nal nych od mian tkanin, tech ni ka i pro ces wy ko ny wa nia ba -
ti ków, sto so wa ne ma te ria ∏y, na rz´ dzia i barw ni ki wy ka zu jà znacz nà jed no rod noÊç. Do ba ti ko -
wa nia u˝y wa ne sà pra wie wy ∏àcz nie tka ni ny ba we∏ nia ne pro duk cji fa brycz nej, któ rych g∏ad ka

22. Nanoszenie wosku jest pracà zespo∏owà. Pracownia Masina w Trusmi ko∏o Cirebon 

Wax application is team work. Masina workshop in Trusmi near Cirebon

24. Rysowanie woskiem d∏ugich linii
motywu parang rusak wymaga kontroli
oddechu. Pracownia Hardjonagoro 
(Go Tik Swan), Surakarta

Breath control is necessary to draw the
elongated lines of the parang rusak design.
Hardjonagoro (Go Tik Swan) workshop,
Surakarta

23. Pisaki do wosku canting o ró˝nych
rodzajach lejków konieczne sà do rysowania
szeregu wyspecjalizowanych  wzorów.
Kolekcja Rudolfa G. Smenda, Kolonia

Wax-instruments canting with various types
of funnels used to draw a range of
specialised patterns. Rudolf G. Smend
collection, Cologne
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51. Paƒstwo m∏odzi podczas uroczystoÊci weselnych w Surakarcie. W tradycji jawajskiej ma∏˝eƒstwo to akt majàcy
zapewniç trwanie wszechÊwiata. Jest uroczystoÊcià pe∏nà powagi i skupienia. 1994

Bride and groom at their wedding ceremony, Surakarta. According to Javanese tradition marriage is an act which
will ensure the continuity of the universe and therefore is a solemn and dignified occasion. 1994

52. Podczas zaÊlubin postacie bogini ry˝u Dewi Sri oraz jej ma∏˝onka Dewa Sadono umieszczane sà przed
rytualnym ∏o˝em ma∏˝eƒskim. W kulturze Indonezji rytua∏y agrarne cz´sto ∏àczone sà z praktykami majàcymi
zapewniç p∏odnoÊç i bogactwo. Jawa Êrodkowa, koniec XIX w. Muzeum Etnograficzne, Kraków

A couple of carvings representing the goddess of rice Dewi Sri and her consort Dewa Sadono is placed in front 
of the ritual marriage bed. In Indonesian tradition, agrarian rituals are frequently combined with practices which
are to ensure fertility and good fortune. Central Java, end of 19th c.  Ethnographical Museum, Cracow

2.5 Ma∏ ̋ eƒ stwo, czy li kon ty nu acja wszech Êwia ta

W tra dy cji ja waj skiej ma∏ ̋ eƒ stwo to nie tyl ko pu blicz ne uzna nie uczu cio we go zwiàz ku
dwoj ga lu dzi, lecz tak ̋ e akt o znacz nie wi´k szej wa dze, któ re go po myÊl noÊç za pew ni kon ty -
nu acj´ ist nie nia ludz ko Êci i wszech Êwia ta. Z te go po wo du sym bo li ka ce re mo nii za Êlu bin na wià -
zu je do pro ce su od twa rza nia ko smo su, a paƒ stwo m∏o dzi, na wet je Êli po cho dzà z lu du, otrzy -
mu jà te go dnia sta tus „kró la i kró lo wej” i mo gà no siç do dot – ce re mo nial nà sza t´ dwor skà
przy na le˝ nà su∏ ta no wi i je go ma∏ ̋ on ce. 
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71. Spódnica w odcieniach koloru niebieskiego, pozbawiona czerwieni, by∏a ˝a∏obnym strojem jawajskich
Chiƒczyków. Równie˝ panna m∏oda zak∏ada∏a taki sarong w przeddzieƒ opuszczenia domu rodziców.
Pekalongan,1920-1930. Kolekcja Rudolfa G. Smenda, Kolonia

A skirt featuring blue hues but lacking the colour red, used to be the mourning dress of Javanese Chinese. 
It also used to be worn by a bride on the eve of leaving the home of her parents. 
Pekalongan, 1920-1930. Rudolf G. Smend collection, Cologne
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78. Kreacja wieczorowa Iwana Tirty, wspó∏czesnego projektanta mody. Wzór batikowanej spódnicy jest
powi´kszonym motywem dworskim, przedstawionym na fotografii 46. D˝akarta, 2003

Evening gown by Iwan Tirta, a contemporary fashion designer. The ornament of the batik skirt represents 
a magnified court pattern (see photo 46). Jakarta, 2003

79. Suknia projektu Iwana Tirty, batikowana i pokryta p∏atkami z∏ota, z motywem feniksa. D˝akarta, 2003

A dress designed by Iwan Tirta, batiked and covered with gold leaf, featuring phoenix figures. Jakarta, 2003




