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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

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
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pomieszczeniami wystawowymi. Nie posiadamy szczegó∏owych informacji na temat zawartoÊci
tej ekspozycji, ale nie mo˝na wykluczyç, ˝e znajdowa∏y si´ tam równie˝ batiki13.
Swoistà ciekawostk´ w zbiorach Raciborskiego stanowi kilkanaÊcie XIX-wiecznych portretów ludnoÊci jawajskiej. Po 1860 r. w wi´kszych miastach Jawy powsta∏y studia fotograficzne,
w których, na tle namalowanych krajobrazów wykonywano mi´dzy innymi rodzajowe zdj´cia
tak zwanych typów jawajskich. Portrety te, naÊladujàce zdj´cia dokumentalne, cz´sto przestawia∏y codzienne zaj´cia lub rozrywki ludnoÊci jawajskiej, na przyk∏ad taƒce, walki kogutów, palarnie opium, uroczystoÊç zaÊlubin, wyidealizowane postacie kobiet itp. Fotografie tego rodzaju, doÊç cz´sto przywo˝one jako pamiàtki z zamorskich podró˝y, mia∏y du˝y wp∏yw na
umacnianie stereotypowych wyobra˝eƒ o mieszkaƒcach odleg∏ych krajów14.
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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

3.3 Micha∏ Siedlecki: fascynacja przyrodà i kulturà Jawy

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

Niespe∏na dziesi´ç lat po Raciborskim do Ogrodu Botanicznego w Bogor zawita∏ inny uczony z Krakowa, Micha∏ Siedlecki (1873-1940), zoolog i póêniejszy profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie. Âwietnie zapowiadajàcy
si´ m∏ody uczony otrzyma∏ stypendium Ministerstwa OÊwiaty w Wiedniu, dzi´ki któremu
pracowa∏ naukowo na Jawie od grudnia 1907 do lipca 1908 r.15
Siedlecki wi´kszoÊç czasu sp´dzi∏ w Bogor, prowadzàc tu ró˝norodne obserwacje przyrodnicze oraz szczegó∏owe studia nad latajàcà ˝abà jawajskà. Odwiedzi∏ równie˝ oddzia∏
Ogrodu Botanicznego w Cibodas po∏o˝ony na znacznie wi´kszej wysokoÊci ni˝ Bogor, którego umiarkowany klimat umo˝liwia∏ badania paso˝ytów kawy oraz chininy stosowanej w leczeniu malarii. Siedleckiego zachwyci∏a na Jawie bujna, nieposkromiona przyroda tropikalna, a szczególne wra˝enie zrobi∏ na nim dobrze zachowany fragment pierwotnej d˝ungli
w Cibodas (il. 91).

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

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

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

Chocia˝ badania jego dotyczy∏y przede wszystkim tematyki zoologicznej, Siedlecki uleg∏
fascynacji kulturà Jawy, uczàc si´ j´zyka malajskiego, zapisujàc miejscowe podania i legendy
oraz, wzorem Raciborskiego, organizujàc sporà kolekcj´ przyk∏adów sztuki jawajskiej.
Po powrocie do Krakowa w 1913 r. opublikowa∏ ksià˝k´ Jawa. Przyroda i sztuka, b´dàcà
osobistà relacjà z pobytu na wyspie, uzupe∏nionà wyczerpujàcymi informacjami na temat Êrodowiska naturalnego wyspy, jej historii, zabytków, grup etnicznych oraz stosunków spo∏ecznych.
Znaczna cz´Êç opracowania przedstawia najwa˝niejsze dziedziny kultury jawajskiej – teatr cieni wayang kulit i marionetek wayang golek, sztylety kris, taƒce i muzyk´ gamelan oraz oczywiÊcie stroje i batikowane tkaniny. Bogato ilustrowana fotografiami i rysunkami autora oraz ozdobiona secesyjnymi inicja∏ami przez jego brata Franciszka Jawa zaliczana jest do najpi´kniej
wydanych ksià˝ek tego okresu i pomimo up∏ywu prawie stu lat od czasu edycji, pozostaje nadal niezrównanym êród∏em informacji o tej wyspie w j´zyku polskim. Jest to rzetelna pod wzgl´dem naukowym, a jednoczeÊnie pi´kna i cz´sto wzruszajàca relacja cz∏owieka o rozleg∏ych humanistycznych horyzontach, który dà˝y∏ do wszechstronnego poznania Êwiata przyrody i ˝ycia
ludzkiego w jego ró˝norodnych przejawach.
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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
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