
Roz po wszech nio ny i mod ny dziÊ ba tik za li cza -
my do naj star szych spo so bów zdo bie nia tka nin barw -
nym or na men tem. Ja ko de ko ra cyj na tech ni ka nie jest
no wo Êcià dla na sze go lu du, kra szà ce go sko rup ki jaj tà
sa mà me to dà. Owe zna ne, za pi sa ne roz to pio nym wo -
skiem i ubar wio ne pi san ki, sà na szym ba ti kiem wy ko -
na nym tyl ko na in nym ma te ria le, na in nej p∏asz czyê -
nie i w in nym sen sie or na men tal nym

Ma rian Wisz, Ba tik. Pi san ki na tka ni nie, 
Kra ków 1922, s. 3

RAJSKIE PTAKI
W KR AKOWIE.
P o l s k i  b a t i k
w  o k r e s i e
mi´dzywojennym

Rozdzia∏ 4

99. Zofia Kogut, Warsztaty Krakowskie, 1921. Fragment batikowanej chusty. Zbiory Feliksa Jasieƒskiego. Muzeum
Narodowe, Kraków

Zofia Kogut, Cracow Workshops 1921. Batik scarf (detail). Feliks Jasieƒski’s collection. National Museum, Cracow
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cz´ sto od wo ∏y wa ∏a si´ do pol skiej sztu ki lu do wej, za rów no po przez ogól ny styl de ko ra cji, jak
te˝ za po ̋ y cze nia po szcze gól nych ele men tów zdob ni czych. Szcze gól nie sil ne po do bieƒ stwa wy -
ka zu jà ba ti ki Warsz ta tów Kra kow skich ze sty lem ma lo wa nek z Za li pia, któ rych znacz na ko lek -
cja rów nie˝ pre zen to wa na by ∏a na wspo mnia nej wy sta wie w Mu zeum Tech nicz no - Prze my s∏o -
wym, w tym sa mym bu dyn ku, w któ rym mie Êci ∏a si´ pra cow nia ba ti ku Warsz ta tów Kra kow skich.
Roz wi ni´ ta w póê niej szych la tach swoista ornamentyka ba ti ków pol skich, któ ra ∏à czy∏a ze so bà
dwa, po zor nie od le g∏e Êwia ty – za sa dy es te ty ki ja waj skiej oraz motywy de ko ra cyj ne pol skiej sztu -
ki lu do wej – cz´ sto na zy wa na by∏a sty lem ja waj sko - kra kow skim. 
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103. Józefa Kogut,
pokrycie na poduszk´,
oko∏o 1925. Ornamentyka
niektórych batików
odwo∏uje si´ do stylu
polskiej sztuki ludowej.
Muzeum Etnograficzne,
Kraków

Józefa Kogut, cushion
cover, ca. 1925. The
decorative style of some of
the batik fabrics indicates
the influence of Polish folk
art. Ethnographical
Museum, Cracow 

104. Józefa Kogut, batikowana chusta (fragment),
oko∏o 1925. Muzeum Etnograficzne, Kraków

Józefa Kogut, batik scarf (detail), ca. 1925.
Ethnographical Museum, Cracow 

Z jakà piekielnà gracjà nosi 
Ten ulubieniec dam miejscowych
Barwnà chusteczk´ batikowà
W bocznej kieszonce marynarki (…)

Julian Tuwim, Pierwsza kolacja 
w pensjonacie, Jarmark rymów, 

Warszawa 1936
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118-119. Szale Józefy Kogut 
(z lewej) i Zofii Kogut
inspirowane kompozycjà
jawajskich tkanin kemben.
Muzeum Narodowe, Kraków

Shawls by Józefa Kogut (left)
and Zofia Kogut inspired by 
the composition of Javanese
kemben fabrics. National
Museum, Cracow

120. Tkanina
kemben, której
Êrodkowe pole
(sindangan) 
w kszta∏cie
wyd∏u˝onego
diamentu Êwiadczy,
i˝ by∏a przeznaczona
dla kobiet zam´˝nych.
Banyumas, Jawa
Êrodkowa, ok. 1950.
Kolekcja Rudolfa 
G. Smenda, Kolonia

Cloth kemben. 
The central field
(sindangan) in 
the shape of 
an elongated
diamond indicates
that it was destined
for married women.
Banyumas, central
Java, ca. 1950.
Rudolf G. Smend
collection, Cologne

121. Szal selendang
z motywem drzewa
˝ycia. Lasem, 
Jawa pó∏nocna, 
1930-1940.
Kolekcja Rudolfa 
G. Smenda, Kolonia

Shawl selendang
with the tree of life
design. Lasem, north
Java, 1930-1940.
Rudolf G. Smend
collection, Cologne




