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Batik w Indonezji i w Polsce
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Maria Wroƒska-Friend, etnolog,
kustosz muzealny i pracownik 
naukowy Uniwersytetu im. Jamesa
Cooka w Australii interesuje si´
sztukà i kulturà materialnà Azji 
Południowo-Wschodniej i Nowej
Gwinei. Po ukoƒczeniu studiów 
na Uniwersytecie Łódzkim krótko 
pracowała jako kustosz zbiorów 
indonezyjskich w Muzeum Azji 
i Pacyfiku w Warszawie. Jej zainte-
resowanie tkaninà Indonezji do-
prowadziło do napisania w 1987 r.
w Instytucie Sztuki PAN w Warsza-
wie pracy doktorskiej na temat
wpływu batiku jawajskiego na sztuk´
Europy na przełomie XIX i XX w.
przedstawionego jako zjawisko mi´-
dzykulturowej inspiracji artystycznej.

W 1981 r. opuÊciła Warszaw´
dla małej wioski w górach Nowej
Gwinei, która była jej domem przez
ponad dziesi´ç lat. Od 1992 r.
 mieszka w Australii, dzielàc czas
mi´dzy badania w Azji Południo-
wej, prac´ dydaktycznà oraz orga-
nizacj´ wystaw. Poza Indonezjà 
i Nowà Gwineà prowadziła badania
w Chinach, Tajlandii i Indiach oraz
wÊród emigrantów polskich i lao-
taƒskich w Australii.

Batik – jawajska technika barwie-
nia tkanin z zastosowaniem osłony 
z płynnego wosku, około 1920 r. zdo-
była w Polsce ogromnà popularnoÊç.
Batiki wykonywali zarówno zawodowi
artyÊci, wÊród nich członkowie stowa-
rzyszenia Warsztaty Krakowskie, jak 
i rzesze amatorów. Dogł´bne studia ba-
tików przywiezionych z Indonezji przez
polskich przyrodników (Marian Raci-
borski, Michał Siedlecki), jak te˝ kolek-
cja podobnych tkanin w zbiorach Feliksa
„Mangghi” Jasieƒskiego przyczyniły si´
do przeniesienia elementów jawajskiej
estetyki, techniki i technologii barwie-
nia do sztuki polskiej. Wynikiem tego
był oryginalny styl dekoracyjny, cz´sto
okreÊlany jako jawajsko-krakowski.

W ostatnich latach działalnoÊç Aka-
demii Łucznica przyczyniła si´ do znacz-
nego renesansu tej techniki. Współczesny

batik polski to dynamicznie rozwijajàca
si´ dziedzina malarstwa woskiem upra-
wiana przez licznych artystów, nau-
czana w wielu oÊrodkach szkolenia
plastycznego i coraz cz´Êciej wprowa-
dzana do programów wy˝szych uczelni.

Przedstawiona praca jest wynikiem
wieloletnich badaƒ autorki na wyspach
Indonezji, jak równie˝ dogł´bnej ana-
lizy porównawczej kolekcji tkanin 
w zbiorach wielu muzeów polskich.

Ksià˝k´ ilustrujà najwspanialsze
przykłady batików jawajskich z kolekcji
Rudolfa G. Smenda z Kolonii, uznanej
za jeden z najbardziej znaczàcych 
zbiorów tych tkanin na Êwiecie. Przy-
kłady batików polskich pochodzà 
z kolekcji Muzeów Narodowych w Kra-
kowie i Warszawie, Muzeum Etnogra-
ficznego w Krakowie oraz zbiorów
prywatnych.
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Publikacja Marii Wroƒskiej-Friend Sztuka woskiem pisana – porównawcze
studium batików jawajskich i polskich – stanowi cenne i długo oczekiwane 
opracowanie. Napisana z pasjà i znawstwem ksià˝ka wpisuje si´ w histori´
spotkaƒ Polski ze sztukà Orientu, b´dàc pierwszym syntetycznym opracowa-
niem dawnej i współczesnej twórczoÊci w dziedzinie polskich adaptacji jawajskiej
metody zdobienia tkanin.

Technika batiku przywieziona pod koniec XIX w. z Indonezji do Europy 
przez Holendrów szybko zdobyła mi´dzynarodowà popularnoÊç, wkrótce trafia-
jàc równie˝ do naszego kraju. Polskie batiki z poczàtku XX w. obok holender-
skich zastosowaƒ tej techniki nale˝à do najciekawszych historycznie i artystycznie
zjawisk w tej dziedzinie. W ostatnich kilkunastu latach technika batiku po-
nownie wróciła do łask polskich twórców, a niniejsza ksià˝ka przedstawia naj-
ciekawsze osiàgni´cia równie˝ i w tym zakresie.
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