
W ostatnich czasach sporo jeêdziłem, zwiedziłem ju˝

teraz całà Jaw´ i poznałem jà doÊç dobrze. (…) Sam

zabawiam si´ zbieraniem starej broni jawaƒskiej, 

a wi´c przede wszystkiem sztyletów, których mam ju˝ 

z 50, jeden bardziej od drugiego zardzewiały, a nadto

zbieram maryonetki, a nawet mam ju˝ figury z drzewa

naturalnej wielkoÊci. Wprawdzie nie Fidyasza to robota,

ale nienajgorsza.

Marian Raciborski, List do A. Albinowskiego, 

Kagok-Tegal, 28 lipca 18981
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82. Frontyspis ksià˝ki Micha∏a Siedleckiego Jawa. Przyroda i sztuka, wydanej w 1913 r. Motyw feniksa unoszàcego
si´ wÊród kwitnàcych ga∏´zi zapo˝yczony zosta∏ z batiku przywiezionego z Jawy przez autora, obecnie w zbiorach
Muzeum Etnograficznego w Krakowie

The frontispiece of Micha∏ Siedlecki’s book Jawa. Przyroda i sztuka (‘Java. Nature and Art’) published in 1913. 
The figure of a phoenix floating among blossoming branches was borrowed from a batik cloth brought by
the author from Java, currently in the collection of the Ethnographical Museum in Cracow



117

Krakowscy kolekcjonerzy sztuki jawajskiej

3.3 Mi cha∏ Sie dlec ki: fa scy nacja przy ro dà i kul tu rà Ja wy

Nie spe∏ na dzie si´ç lat po Ra ci bor skim do Ogro du Bo ta nicz ne go w Bo gor za wi ta∏ in ny uczo -
ny z Kra ko wa, Mi cha∏ Sie dlec ki (1873-1940), zoo log i póê niej szy pro fe sor Uni wer sy te tu Ste fa -
na Ba to re go w Wil nie oraz Uni wer sy te tu Ja giel loƒ skie go w Kra ko wie. Âwiet nie za po wia da jà cy
si´ m∏o dy uczo ny otrzy ma∏ sty pen dium Mi ni ster stwa OÊwia ty w Wied niu, dzi´ki któremu
pracowa∏ naukowo na Ja wie od grud nia 1907 do lip ca 1908 r.15

Sie dlec ki wi´k szoÊç cza su sp´ dzi∏ w Bo gor, pro wa dzàc tu ró˝ no rod ne ob ser wa cje przy -
rod ni cze oraz szcze gó ∏o we stu dia nad la ta jà cà ˝a bà ja waj skà. Od wie dzi∏ rów nie˝ od dzia∏
Ogro du Bo ta nicz ne go w Ci bo das po ∏o ̋ o ny na znacz nie wi´k szej wy so ko Êci ni˝ Bo gor, któ re -
go umiar ko wa ny kli mat umo˝ li wia∏ badania paso˝ytów ka wy oraz chi ni ny sto so wa nej w le -
cze niu ma la rii. Sie dlec kie go za chwy ci ∏a na Ja wie buj na, nie po skro mio na przy ro da tro pi kal -
na, a szcze gól ne wra ̋ e nie zro bi∏ na nim do brze za cho wa ny frag ment pier wot nej d˝un gli
w Ci bo das (il. 91). 
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po miesz cze nia mi wy sta wo wy mi. Nie po sia da my szcze gó ∏o wych in for ma cji na te mat za war to Êci
tej eks po zy cji, ale nie mo˝ na wy klu czyç, ˝e znaj do wa ∏y si´ tam rów nie˝ ba ti ki13. 

Swo istà cie ka wost k´ w zbio rach Ra ci bor skie go sta no wi kil ka na Êcie XI X -wiecz nych por tre -
tów lud no Êci ja waj skiej. Po 1860 r. w wi´k szych mia stach Ja wy po wsta ∏y stu dia fo to gra ficz ne,
w któ rych, na tle na ma lo wa nych kra jo bra zów wy ko ny wa no mi´ dzy in ny mi ro dza jo we zdj´ cia
tak zwa nych ty pów ja waj skich. Por tre ty te, na Êla du jàce zdj´ cia do ku men tal ne, cz´ sto prze sta -
wia ∏y co dzien ne za j´ cia lub roz ryw ki lud no Êci ja waj skiej, na przy k∏ad taƒ ce, wal ki ko gu tów, pa -
lar nie opium, uro czy stoÊç za Êlu bin, wy ide ali zo wa ne po sta cie ko biet itp. Fo to gra fie te go ro dza -
ju, doÊç cz´ sto przy wo ̋ o ne ja ko pa miàt ki z za mor skich po dró ̋ y, mia ∏y du ̋ y wp∏yw na
umac nia nie ste reo ty po wych wy obra ̋ eƒ o miesz kaƒ cach od le g∏ych kra jów14. 

88. Fotografia studyjna
kobiety jawajskiej,
wykonana 
w Yogyakarcie 
w koƒcu XIX w. 
Ze zbiorów Mariana
Raciborskiego, 
Muzeum Botaniczne
Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, Kraków

Photograph of a
Javanese women taken
in a Yogyakarta studio 
at the end of 19th c.
Marian Raciborski
collection. Botanical
Museum of Jagiellonian
University, Cracow

89. Trupa ulicznych muzyków z tancerkà (ketuk tilu). Pocztówka z koƒca XIX w., wykonana w studio
fotograficznym w Yogyakarcie. Ze zbiorów Mariana Raciborskiego, Muzeum Botaniczne Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, Kraków

A roving troup with a dancer (ketuk tilu). Postcard from the end of 19th c, made in a Yogyakarta studio. 
From the Marian Raciborski collection. Botanical Museum of  Jagiellonian University, Cracow
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Cho cia˝ ba da nia je go do ty czy ∏y przede wszyst kim te ma ty ki zoo lo gicz nej, Sie dlec ki uleg∏
fa scy na cji kul tu rà Ja wy, uczàc si´ j´ zy ka ma laj skie go, za pi su jàc miej sco we po da nia i le gen dy
oraz, wzo rem Ra ci bor skie go, or ga ni zu jàc spo rà ko lek cj´ przy k∏a dów sztu ki ja waj skiej. 

Po po wro cie do Kra ko wa w 1913 r. opu bli ko wa∏ ksià˝ k´ Ja wa. Przy ro da i sztu ka, b´ dà cà
oso bi stà re la cjà z po by tu na wy spie, uzu pe∏ nio nà wy czer pu jà cy mi in for ma cja mi na te mat Êro -
do wi ska na tu ral ne go wy spy, jej hi sto rii, za byt ków, grup et nicz nych oraz sto sun ków spo ∏ecz nych.
Znacz na cz´Êç opra co wa nia przed sta wia naj wa˝ niej sze dzie dzi ny kul tu ry ja waj skiej – te atr cie -
ni way ang ku lit i ma rio ne tek way ang go lek, szty le ty kris, taƒ ce i mu zy k´ ga me lan oraz oczy wi -
Êcie stro je i ba ti ko wa ne tka ni ny. Bo ga to ilu stro wa na fo to gra fia mi i ry sun ka mi au to ra oraz ozdo -
bio na se ce syj ny mi ini cja ∏a mi przez je go bra ta Fran cisz ka Ja wa za li cza na jest do naj pi´k niej
wy da nych ksià ̋ ek te go okre su i po mi mo up∏y wu pra wie stu lat od cza su edy cji, po zo sta je na -
dal nie zrów na nym êró d∏em in for ma cji o tej wy spie w j´ zy ku pol skim. Jest to rze tel na pod wzgl´ -
dem na uko wym, a jed no cze Ênie pi´k na i cz´ sto wzru sza jà ca re la cja cz∏o wie ka o roz le g∏ych hu -
ma ni stycz nych ho ry zon tach, któ ry dà ̋ y∏ do wszech stron ne go po zna nia Êwia ta przy ro dy i ˝y cia
ludz kie go w je go ró˝ no rod nych prze ja wach. 

90. Portret Micha∏a Siedleckiego autorstwa
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego. Rodzina
Siedleckich utrzymywa∏a liczne kontakty 
z artystami M∏odej Polski. Biblioteka
Jagielloƒska, Kraków

Portrait of Micha∏ Siedlecki by Stanis∏aw
Wyspiaƒski. The Siedlecki family
maintained strong links with artists of the
‘Young Poland’ group. Jagiellonian Library,
Cracow

91. Micha∏ Siedlecki 
w jawajskiej d˝ungli 
w Cibodas, 1908.
Biblioteka Jagielloƒska,
Kraków

Micha∏ Siedlecki in the
jungle at Cibodas, 1908.
Jagiellonian Library,
Cracow

92. Plonem pobytu
Siedleckiego na Jawie sà
dwie ksià˝ki poÊwi´cone
tej wyspie

The outcome of Siedlecki’s
stay on Java are two books
about this island




