
Oj czy znà ba ti ku jest Ja wa. Tam tka ni ny ba we∏ nia ne

ozdo bio ne wo sko wym ry sun kiem i ubar wio ne kil ku do brze

wy pró bo wa ny mi barw ni ka mi z kra jo wych ro Êlin, sta no wià

wy kwint ny ma te ria∏ na ko bie ce i m´ skie ubra nia, 

no szo ny z lu bo Êcià przez wszyst kich, na wet w naj wi´ cej

(sic) uro czy stych chwi lach. 

M. Wisz, Ba tik. Pi san ki na tka ni nach, Kra ków 1922, s. 3
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Rozdzia∏ 1

1. Nast´pca tronu, a obecnie su∏tan Hamengku Buwono X, podczas publicznej medytacji przywracajàcej
równowag´ wszechÊwiata (Êwi´to Garebeg). Ubrany jest w batikowanà szat´ dodot ozdobionà symbolicznymi
przedstawieniami kosmosu. Spodnie wykonane z indyjskiej tkaniny patola. Yogyakarta, Jawa Êrodkowa, 1984

The crown prince, currently the sultan Hamengku Buwono X, performs public meditation during which he
restores balance in the universe (Garebeg ceremony). The batik skirt dodot he wears on this occasion is decorated
with symbols of the cosmos. The trousers are made of Indian patola cloth. Yogyakarta, central Java 1984



10. Rytualny taniec Bedoyo Ketawang na dworze su∏tana Surakarty. Wykonywany jest raz w roku w rocznic´
koronacji w∏adcy, upami´tniajàc zwiàzek pierwszego su∏tana tej dynastii z boginià oceanu, Ratu Kidul, 1982

Ritual dance Bedoyo Ketawang at the sultan’s court at Surakarta. Once a year, it is performed on the anniversary
of the coronation of the ruler, commemorating the union of the first ruler of this dynasty with Ratu Kidul – the
Goddess of the Seas, 1982

11. Wys∏annicy su∏tana przy tratwach, które zostanà zape∏nione tkaninami przeznaczonymi dla bogini oceanu,
Ratu Kidul. Parangkusumo, Jawa po∏udniowa, 2005

Court retainers with rafts to be loaded with fabrics destined as offerings for the Goddess of the Seas, Ratu Kidul.
Parangkusumo, south Java, 2005
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ka˝ de go ro ku w rocz ni c´ ko ro na cji na st´ pu je spo tka nie su∏ ta na z Ra tu Ki dul, w wy ni ku któ re -
go od na wia on swo jà nad przy ro dzo nà moc nie zb´d nà do spra wo wa nia w∏a dzy. Te go sa me go
dnia w pa wi lo nie tro no wym, przed ob li czem su∏ ta na, od by wa si´ ry tu al ny ta niec Be doyo Ke ta -
wang, pod czas któ re go dzie wi´ç m∏o dych nie za m´˝ nych ko biet od twa rza spo tka nie bo gi ni Ra -
tu Ki dul z Se no pa ti – za ∏o ̋ y cie lem dru giej dy na stii Ma ta ram. 

Pierw szy su∏ tan Yogy akar ty po su nà∏ si´ jesz cze da lej, w la tach 1758-1769 wzno szàc obok
swo jej sie dzi by wod ny pa ∏ac dla Ra tu Ki dul, tak zwa ny Ta man Sa ri, któ re go ru iny prze trwa ∏y do
dziÊ. W rocz ni c´ ko ro na cji ka˝ de go z w∏ad ców te go su∏ ta na tu, w miej sco wo Êci Pa rang tri tis na
po ∏u dnio wym wy brze ̋ u Ja wy, od by wa si´ uro czy stoÊç zwa na La bu han, pod czas któ rej sk∏a da -
ne sà ofia ry ma jà ce za pew niç przy chyl noÊç bo gi ni. WÊród da rów prze wa ̋ a jà sta ran nie wy bra -
ne tka ni ny, mi´ dzy in ny mi kil ka w zie lo nym – jej ulu bio nym – ko lo rze, oraz ka in cin de – ba tik,
któ re go wzo ry oraz ko lo ry sty ka na Êla du jà dro go cen ny in dyj ski je dwab pa to la. Po za tym dla 
bo gi ni prze zna cza ne sà ko sme ty ki, per fu my i ka dzi d∏a. Przy mo co wa ne do bam bu so wych tratw
da ry sk∏a da ne sà na wzbu rzo nych wo dach Oce anu In dyj skie go przez gru p´ wy s∏an ni ków 
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