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NAJCIEKAWSZE ŚWIĄTYNIE

Atrakcje Bali 
i Lomboku

Gunung Kawi

Magiczne miejsce na północ od miasta 

Ubud na Bali znane jest też jako Grobowce 

Królów. Powstały w XI w. n.e. kompleks 

świątynny zachwyca urodą architektury 

i malowniczością okolicy.

Pura Tirta Empul

Balijskie sanktuarium niedaleko miasta 

Ubud to ważny ośrodek duchowy i reli-

gijny miejscowych wyznawców hinduizmu. 

Obok powstałej w X w. świątyni bije źródło 

mające wg tutejszej tradycji magiczną moc. 

Pura Ulun Danu Batur

Jeden z najważniejszych balijskich kom-

pleksów sakralnych składa się z 285 świą-

tyń i kapliczek dedykowanych bogini jezior 

i rzek Ida Batara Dewi Ulan Danu. 

Pura Batu Bolong

Niewielka świątynia hinduistyczna, zbudo-

wana na skale wychodzącej w morze, koło 

plaży Senggigi, jest prawdopodobnie jedną 

z najstarszych na Lomboku.

Pura Suranadi

Najważniejsza świątynia hinduistyczna na 

Lomboku to właściwie cały kompleks świą-

tynny z systemem świętych źródeł.
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URZEKAJĄCE WIDOKI

Pura Tanah Lot

Świątynia Tanah Lot to ikona Bali. Zbudo-

wano ją na skale, która podczas przypływu 

oceanu zamienia się w wyspę. 

Tarasy ryżowe

W okolicach miejscowości Jatiluwih i Tegal-

lalang na Bali znajdują się najpiękniejsze na 

wyspie tarasowe pola ryżowe. Malownicze 

panoramy przyciągają malarzy, fotografów 

i romantyków.

Kintamani

Górzyste tereny na zachód od jeziora Ba-

tur na Bali słyną z malowniczych pejzaży, 

w których główna rola przypada wulka-

nowi Batur.

Wodospad Gitgit 

Wodospad Gitgit w miejscowości o tej 

samej nazwie uznawany jest za jeden 

z ładniejszych na Bali. Najpiękniej prezen-

tuje się w porze deszczowej. 

Gili Islands

Trzy wysepki w pobliżu Lomboku przy-

ciągają turystów urokiem pięknych plaż 

i majestatycznych żółwi morskich oraz 

brakiem… pojazdów spalinowych, ujęć 

słodkiej wody i policji.
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NIESAMOWITE PRZEŻYCIA

Rejs łódką na „wyspę żółwi”

Na Pulau Serangan (Turtle Island) blisko 

osady Benoa na Bali znajdują się ośrodki ho-

dowli żółwia morskiego, gdzie można podzi-

wiać różne gatunki tych zwierząt. 

Wspinaczka na szczyt wulkanu

Na Bali warto wspiąć się na wulkan Agung 

(3142 m n.p.m.), z którego szczytu rozta-

czają się niesamowite widoki; najpiękniej-

sze są te skąpane w promieniach wscho-

dzącego słońca.

Morskie safari

Podążanie łodzią za stadami delfinów bu-

tlonosych w promieniach wschodzącego 

słońca to przeżycie, dla którego warto od-

wiedzić rejon Loviny.
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ATRAKCJE  
DLA DZIECI

Waterbom Bali

Park wodny w balijskiej miejscowości Kuta 

uznawany jest za jeden z najatrakcyjniej-

szych aquaparków na świecie. 

Park Motyli

Park w wiosce Wanasari pozwala poznać 

cały cykl życia tych owadów oraz potrzy-

mać na ręku nie tylko motyle, ale i inne 

ciekawe owady.

Balijski Park Ptaków 

W parku w miejscowości Batubulan żyje 

ok. 1000 ptaków, należących do ponad 250 

gatunków z całego świata. Zwiedzający 

mogą tu karmić ptaki i robić sobie zdjęcia 

z najbardziej fantazyjnymi skrzydlatymi 

stworzeniami.
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W wiosce Baha warto zatrzymać się na 
kwadrans, ponieważ właśnie tutaj znajdują 
się dostępne dla zwiedzających lecz zara-
zem wciąż jeszcze zamieszkane, typowe 

  balijskie domy (kuren). Budynek taki 
zamieszkują zazwyczaj rodziny wielopo-
koleniowe, a rozkład pomieszczeń jest ści-
śle określony balijską tradycją. Najpopular-
niejszym manuskryptem hinduistycznym 
podającym wytyczne techniczne, jak pra-
widłowo zbudować tradycyjny dom, jest 
Lontar Asta Kosala Kosali. Każdy dom, wpi-
sany w regularny prostokąt, obowiąz-
kowo jest wyposażony w świątynię ro-
dzinną (merajan), w której każdego dnia 
składane są tradycyjne ofiary dla bogów 
oraz wznoszone są modlitwy do zmar-
łych przodków. Jest też pawilon sypialny 
przeznaczony do spędzania w nim nocy, 
a jeżeli ma dobudowany taras – również 
do przyjmowania na nim odwiedzających 
i zatrzymujących się na noc gości. Kolejny 
pawilon, zwany bale dauh, to tradycyjne 

miejsce wykonywania wszelkich prac 
i aktywności codziennych, z drzemkami 
w trakcie dnia włącznie. Obok świątyni 
rodzinnej znajduje się zawsze pawilon 
ceremonialny, w którym odbywają się 
wszystkie ważne w życiu rodziny rytuały. 
Sakenam to z kolei pawilon przeznaczony 
dla gości oraz dla mieszkających w obej-
ściu dzieci. Nie byłoby balijskiego domu 
bez spichlerza (lumbung, zob. ramka Lum-

bung padi, s. 70), przeznaczonego do ma-
gazynowania zebranego z pola ryżu, oraz 
kuchni. Co ciekawe, balijska kuchnia służy 
wyłącznie do przyrządzania potraw, które 
następnie spożywa się indywidualnie (nie 
ma tradycji wspólnego biesiadowania), 
np. w bale dauh.

W pobliskiej wiosce Mengwi znajduje 
się   Taman Ayun (Pura Taman Ayun) 

  wstęp: 10 tys. IDR, jedna z najładniejszych 
świątyń balijskich, ciekawa pod względem 
architektonicznym, zbudowana w 1634 r. 
przez króla Mengwi, I Gusti Agung Putu. 

Baha i Mengwi
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Świątynię, której nazwa oznacza w dosłow-
nym tłumaczeniu „piękny ogród”, otaczają 
zadbane tereny zielone z licznymi stawami, 
a sam kompleks okala fosa. Taman Ayun 
znane jest również jako świątynia rodzinna 
(Pura Kawitan), ponieważ została wybudo-
wana jako sanktuarium specjalnego hołdu 
i czci dla przodków rodziny pierwszego 
budowniczego, króla Mengwi. Po wejściu 

na teren świątynny warto najpierw skiero-
wać się w lewo, gdzie eksponowany jest 
tradycyjny balijski barong (zob. s. 79), który 
tutaj, jak nigdzie indziej, można dokład-
nie obejrzeć z bliska. Za bramą wejściową 
rozciąga się główny kompleks świątynny. 
W pamięć zwiedzających najmocniej za-
padają charakterystyczne grzybkowate 
dachy kryte słomą. 

▲▲ Świątynia Taman Ayun
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W dystrykcie Kabupaten Tabanan znaj-
duje się ikona Bali –   świątynia Tanah 

Lot (Pura Tanah Lot)   otwarte: codz. 
7.00–19.00; wstęp: 30 tys. IDR, położona 
na skale, która zamienia się w wyspę 
podczas przypływu oceanu. Charaktery-
styczny kształt budowli z zachodzącym 
słońcem w tle to jeden z najbardziej po-
pularnych idyllicznych obrazków z wy-
spy bogów. Według prastarej legendy 
religijnej początki świątyni, której nazwa 
oznacza dosłownie „ziemia w morzu”, się-
gają XV w., kiedy to jawajski kapłan Dang 
Hyang Nirartha przemierzał wyspę Bali, 
szerząc wśród jej mieszkańców hindu-
izm. Podczas tej wędrówki urzekła go 
tutejsza okolica i postanowił wznieść tu 
świątynię na cześć Baruna, boga morza. 
Pomysł podchwycili lokalni rybacy, ale nie 
przypadł on do gustu szefom okolicznych 
wiosek, którzy postanowili przepędzić ja-
wajskiego duchownego. Ten jednak pod-
czas medytacji oparł się ich atakom, prze-
suwając miejsce kontemplacji w otwarte 

morze, w miejsce, gdzie dzisiaj wznosi się 
świątynia. W tych zmaganiach z pomocą 
przyszły mu węże morskie, które stały się 
strażnikami tego miejsca. Do dzisiaj na-
przeciw świątynnej skały, w niewielkiej 
grocie, lokalni kapłani prezentują tury-
stom „świętego węża” w zamian za do-
browolną opłatę „co łaska”. W grocie pod 
skałą świątynną inni kapłani, w zamian za 
kolejną opłatę bez oficjalnego cennika, 
udzielają ustawiającym się w długie ko-
lejki turystom specjalnego bramińskiego 
błogosławieństwa, przyklejając nasiona 
ryżu na ich skronie. Od bramy biletowej 
do morza prowadzi kilkusetmetrowa aleja 
handlowa, na której można się zaopatrzyć 
we wszelkiej maści rękodzieła i pamiątki.

Przemierzając Kabupaten Tabanan, 
warto odwiedzić   Park Motyli (Butter-
fly Park)   tel.: +62 361 814 282 lub +62 
361 814 283; otwarte: 8.00–16.00, przed 
10.00 motyle są najbardziej aktywne; 
wstęp: 75 tys. IDR, dzieci – 37,5 tys. IDR, 
znajdujący się w niewielkiej odległości 

Kabupaten Tabanan

▲▼ Świątynia Tanah Lot
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do świątyni Taman Ayun, w wiosce Wa-
nasari przy ulicy Batukaru. Podczas zwie-
dzania można podpatrzeć cały cykl życia 
tych owadów, od kokonu poprzez wyklu-
cie się z niego aż po dorosłe fruwające 
osobniki, oraz potrzymać na ręku nie 
tylko motyle, ale i modliszki, chrząszcze 
rohatyńcowate oraz ćmy.

Zatrzymajmy się również w nie-
wielkiej miejscowości MARGARANA, 
w tzw. parku bohaterów Taman Pujaan 

Bangsa Margarana, będącym pięknie 
utrzymanym cmentarzem wojskowym, 
na którym spoczywają Balijczycy polegli 
w puputan (zob. s. 67) 20 listopada 1946 r. 
Zaraz po zakończeniu II wojny świato-
wej Holendrzy postanowili powrócić 
do swojej zamorskiej kolonii – Holen-
derskich Indii Wschodnich. Ich powrót 
w wielu miejscach archipelagu spotkał 
się z silnym oporem ludności tubylczej, 
opowiadającej się po stronie proklamo-
wanej w sierpniu 1945 r. niepodległej 
Republiki Indonezji. Jeden z tragicznych, 
krwawych aktów powrotu kolonizatorów 

rozegrał się właśnie w Margarana. Zaj-
mujące wyspę oddziały holenderskie 
napotkały na opór Balijczyków pod do-
wództwem I Gusti Ngurah Rai. 20 listo-
pada rano wojska kolonizatorów otoczyły 
ostatni oddział Balijczyków, składający się 
z 96 żołnierzy. Podczas wymiany ognia 
zginęło 400 Holendrów i wszyscy Ba-
lijczycy z I Gusti Ngurah Rai włącznie. 
Dowódca Balijczyków znalazł się w ten 
sposób w panteonie bohaterów walki 
o niepodległość Indonezji. Imię Ngurah 
Rai nosi m.in. międzynarodowy port lot-
niczy w Denpasarze. 

Jadąc dalej na północ Tabanan, do-
trzemy do niewielkiej miejscowości Ja-
tiluwih, w której znajduje się specjalna 
strefa krajobrazowa zwana Jatiluwih 

Green Land   wjazd na teren strefy: 
15 tys. IDR/os. To właśnie tutaj znajdują się 
największe balijskie   tarasowe pola ry-

żowe. Przemierzając wyspę, wielokrotnie 
mija się mniejsze i większe pola, jednak 
tutejsze wielokilometrowe przestrzenie 
są z pewnością najbardziej spektakularne. 

▲▲ Pola ryżowe w Jatiluwih
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Każdemu, kto nie przepada za klasycz-
nymi programami turystycznymi, spro-
wadzającymi się do zwiedzania świątyń 
i muzeów, lecz preferuje bardziej aktywne 
formy spędzania wolnego czasu, Bali 
ma do zaoferowania całą gamę mniej 
lub bardziej egzotycznych dyscyplin 
sportowych. 

Sportem, który tak naprawdę urucho-
mił całą balijską machinę turystyczną, 
jest bez wątpienia surfing. Za pioniera 
w tej dziedzinie uznaje się Amerykanina 
Roberta Koke’a, który pod koniec lat 30. 
ubiegłego wieku odkrył i „oswoił” dzisiej-
szą mekkę surferów – plażę w kurorcie 

Kuta. Niestety kolejne lata pełne zawie-
ruch historycznych nie sprzyjały ani sur-
fingowi, ani turystyce, i następcy Koke’a 
pojawili się na tutejszych wodach do-
piero w latach 60. Tym razem byli to Au-
stralijczycy, którzy do dnia dzisiejszego 
dominują wśród zjeżdżających na Bali 
surferów. Na przestrzeni ostatnich 50 lat 
odkrywano wciąż nowe miejsca, w któ-
rych można leniwie tkwić w wodzie, 
czekając na nadchodzące fale. Dzisiaj, 
na południowych wybrzeżach, od strony 
Oceanu Indyjskiego jest kilkanaście, 
a może nawet kilkadziesiąt takich punk-
tów. Do najpopularniejszych plaż surfin-
gowych na zachodnim brzegu należą: 

Aktywny wypoczynek 
na Bali

Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/beblt2
http://bezdroza.pl/rf/beblt2


Canggu, Padma, kultowa Kuta i Kuta Reef. 
Na południowym cyplu wyspy są to plaże 
Balangan, Dreamland, Padang Padang, 
okolice świątyni Uluwatu i plaża Green 
Bowl. Wschodni brzeg to z kolei plaże Sa-
nur Reef, Padang Galak, Lebih i Padang 
Bai. To właśnie surferom Bali zawdzięcza 
charakterystyczne bagażniki przytro-
czone do skuterów, budzące zdziwienie 
wszystkich stawiających na wyspie swoje 
pierwsze kroki. Najlepsze warunki do sur-
fingu dla początkujących oferuje Kuta, 
gdzie na plaży działają dziesiątki wypo-
życzalni desek oraz liczne szkoły surfingu 
i dorabiający sobie nauczyciele-freelan-
cerzy. Inne lokalizacje polecamy bardziej 
zaawansowanym adeptom tego sportu. 

Nurkowanie i snorkeling, czyli pływanie 
z maską, to kolejne „egzotyczne” sporty, 
które z powodzeniem można uprawiać 
podczas pobytu na Bali. W odróżnieniu 
od surfingu, który ulokował się po stro-
nie Oceanu Indyjskiego, najlepsze miej-
sca do podwodnych eksploracji znaj-
dują się w północnej części wyspy, od 
strony Morza Balijskiego. Wyjątkami są 
plaże Blue Lagoon i Padang Bai oraz 
wody przybrzeżne wysepki Nusa Lem-
bongan. Najciekawsze wydają się być 

wody Morza Balijskiego w pasie od Amed 
po Tulamben, a nawet Tianyar. Ostatnie 
z godnych odwiedzenia raf koralowych 
to te w okolicach miejscowości Lovina 
oraz Pemuteran, z wisienką na torcie 
w postaci najpiękniejszej balijskiej rafy 
wokół wysepki Menjangan w Parku Na-
rodowym Zachodniego Bali (Taman Na-
sional Bali Barat).

Najciekawszy rafting, jaki ma do zaofero-
wania wyspa Bali, odbywa się w okolicy 
miejscowości Ubud. Ciągnący się na dy-
stansie 9 km prawie trzygodzinny spływ 
rzeką Ayung najbardziej usatysfakcjonuje 
tych, którzy odwiedzają wyspę w okresie 
pory deszczowej (zob. Wybór czasu po-

dróży, s. 12). Rafting rozpoczyna się w wio-
sce Abiansemal, niedaleko Ubud. Jedną 
z atrakcji mijanych podczas spływu jest 
wykuty w skale relief, przedstawiający 
scenę z epopei hinduistycznej Ramajana. 
Kaskady na rzece Ayung sklasyfikowane 
są między stopniem 19. a 25., w klasach 
od II do III. Oznacza to, że nie należą do 
najłatwiejszych, są jednak bezpieczne. 
Inny rafting, który można polecić mi-
łośnikom tej dyscypliny sportu, rozpo-
czyna się w wiosce Muncan w „powiecie” 
Karangasem. Rafting rzeką Telaga Waja 
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Miasteczko wyróżnia się niezwykłym 
artystycznym klimatem i nie bez po-
wodu uchodzi, zarówno wśród turystów, 
jak i samych Balijczyków, za kulturalną 
stolicę wyspy. Setki galerii i sklepów z pa-
miątkami etnicznymi, liczne muzea, im-
prezy kulturalne i artystyczne sprawiają, 
że można tutaj pooddychać absolut-
nie unikalną atmosferą. Ponadto miej-
scowość ta położona jest na znacznie 
większej wysokości w stosunku do po-
ziomu morza, co czyni tutejsze powietrze 
bardziej rześkim. Specjalnego aromatu 
ubudzkiemu powietrzu dodają również 
okoliczne lasy tropikalne, liczne uprawy 
i pachnąca, żyzna gleba. 

historia
Sam Ubud jednak to nie tylko sztuka i ar-
tyści, którzy zaczęli tutaj zjeżdżać dopiero 
w XX w. Miasto może się poszczycić kilku-
setletnią tradycją historyczną, jakiej mogą 
mu pozazdrościć inne rejony turystyczne 
na całej wyspie. Według balijskich legend 

historycznych to właśnie w tych okoli-
cach zbudowano w VIII w. pierwszą świą-
tynię hinduistyczną w centralnej części 
wyspy Bali. Jej twórcą miał być przybyły 
z sąsiedniej Jawy mnich Rsi Markandeya, 
a miejsce to szybko stało się celem licz-
nych pielgrzymek wiernych. Z popular-
nością świątyni szła w parze popularność 
regionu oraz samego miasteczka Ubud, 
które szybko zyskało dodatkową sławę 
jako znany ośrodek zielarski dostarcza-
jący roślin niezbędnych do praktykowa-
nia balijskiej medycyny naturalnej. Sama 
nazwa Ubud wywodzi się od balijskiego 
słowa ubad, oznaczającego po prostu 
„lekarstwo”. 

Ubud jest w chwili obecnej niekwe-
stionowaną stolicą sztuki, będącą dla Bali 
tym, czym dla stołecznej Jawy jest Yogy-
akarta. Pierwsza fala rozwoju sztuki, jaka 
wyniosła Ubud do dzisiejszej rangi, miała 
miejsce jeszcze przed II wojną światową. 
W latach 30. swój dom i pracownię za-
łożył tutaj znany niemiecki malarz i mu-
zykolog Walter Spies. Z jego inspiracji, 

Ubud 

▲▲ W Małpim Lesie
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płynącej z miłości do sztuki balijskiej, 
w Ubud zaczęły powstawać szkoły i pra-
cownie artystyczne, w których kształcili 
się znani twórcy lokalnej sztuki. Fundacja 
The Pitamaha Artist Cooperative, którą 
w 1936 r. założył Spies wraz holenderskim 
malarzem Rudolfem Bonnetem, z kró-
lem Ubud Tjokorda Gde Agung Suka-
wati oraz jego bratem, uznawana jest do 
dzisiaj za nieformalny impuls, duchowy 
kamień węgielny najstarszego, otworzo-
nego w 1956 r., muzeum sztuki balijskiej 
na wyspie – Puri Lukisan (zob. poniżej).

warto zobaczyć
  Muzeum Puri Lukisan   Jl. Raya Ubud; 

www.museumpurilukisan.com; otwarte: 
codz. 9.00–18.00; wstęp: 50 tys. IDR powinno 
znaleźć się w planie zwiedzania tych, którzy 
interesują się sztuką przez duże „S”. Na eks-
pozycję składają się rzeźby i obrazy repre-
zentujące balijski styl. Na uwagę zasługuje 
również Agung Rai Museum of Art (ARMA) 

  Jl. Raya Pengosekan Ubud; www.arma-
bali.com; otwarte: codz. 9.00–18.00. To nie 
tylko muzeum, ale również centrum kul-
tury, w którym można zobaczyć pokaz 
tańca balijskiego i wziąć udział w warszta-
tach malarskich czy muzycznych.

W centralnej części Ubud mieści się 
popularny   Małpi Las (Sacred Monkey 
Forest Sanctuary/Mandala Wisata Wa-
nara Wana)   www.monkeyforestubud.
com; otwarte: codz. 8.30–18.00; wstęp: 
40 tys. IDR, dzieci – 30 tys. IDR. Jest to spory 
kawałek bujnego lasu tropikalnego poło-
żonego w dawnej wiosce, a dzisiaj dziel-
nicy Ubud – Padangtegal. W gaju, obok 
najpopularniejszych na Bali makaków, 
zobaczymy także ważną, choć niewielką 
świątynię hinduistyczną Dalem Agung Pa-

dangtegal, zwaną też Świątynią Śmierci, 
poświęconą lokalnej personifikacji boga 
Śiwy. Datowana jest na 1350 r. n.e. Obok 
niej w kompleksie Monkey Forest znaj-
dują się jeszcze dwie mniejsze świątynie: 
Beji oraz Prajapati, do której przylega 
cmentarz, będący jedną z wielu klasycz-
nych „tymczasowych” nekropolii balijskich 
(zob. s. 66). Mimo że kompleks świątynny 
w Małpim Lesie ma dla miejscowej lud-
ności duże znaczenie duchowe i religijne, 
dla turystów największymi atrakcjami są 
liczące kilkaset osobników stado wspo-
mnianych makaków i możliwość udania 
się na unikalny spacer w głąb prawdzi-
wego balijskiego lasu tropikalnego. Ma-
kaki z Ubud są znacznie lepiej wychowane 
od swoich kuzynów z Uluwatu, chociaż 
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Yogyakarta
Turyści odwiedzający Yogyakartę docie-
rają do miasta różnymi drogami. Wielu 
spośród nich przybywa tu z Dżakarty 
czy Bandungu, traktując pobyt w mieście 
jako jeden z etapów swojej egzotycznej 
podróży przez wyspę Jawę. Inna grupa 
odkrywców dociera do Yogyakarty drogą 
powietrzną, spędzając tu jeden, dwa 
dni jako przerywnik w odkrywaniu Bali 
i Lomboku. Bez względu na obraną drogę 
zwiedzanie Yogyakarty powinno być 
obowiązkowym punktem w wakacyjnym 

harmonogramie. Jak twierdzą sami In-
donezyjczycy, prawdziwy duch Jawy 
mieszka właśnie w tym stosunkowo nie-
wielkim mieście, które rangą i znacze-
niem można przyrównać do polskiego 
Krakowa. 

Yogyakarta położona jest w połu-
dniowo-centralnej części Jawy, w od-
ległości nieco ponad 30 km na północ 
od wybrzeża Oceanu Indyjskiego oraz  
ok. 30 km na południe od majestatycz-
nej góry Merapi (2930 m n.p.m.), będącej 
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jednym z najbardziej aktywnych wulka-
nów nie tylko w Indonezji, ale i na świe-
cie, wybuchającym regularnie co kilka lat. 
Ostatnia, najtragiczniejsza w skutkach, 
erupcja miała miejsce w 2010 r. 

Miasto, położone na równinie usy-
tuowanej na wysokości nieco ponad 
100 m n.p.m., wpisane jest pomiędzy 
dwie rzeki biegnące z północy do Oce-
anu Indyjskiego. Od zachodu jest to rzeka 
Progo, od strony wschodniej natomiast – 
nieco mniejsza Opak. Przy wschodnich 
i zachodnich granicach administracyj-
nych DIY (zob. poniżej) teren przechodzi 
w nieco bardziej pagórkowaty, stając się 
zdecydowanie górzystym w północnej 
części prowincji. W części południowej 
znajduje się kilkanaście plaż, z których 
większość pokryta jest czarnym piaskiem.

Yogyakarta, w odróżnieniu od Dża-
karty, która pełni głównie rolę centrum 
administracyjnego Republiki Indonezji, 
uznawana jest za niekwestionowanego 
lidera w jawajskiej sztuce i kulturze, domi-
nuje też pod względem liczby zabytków 
i atrakcji turystycznych, znajdujących się 
zarówno w granicach miasta, jak i w pro-
mieniu 50 km od niego. 

Yogyakarta wraz z najbliższą okolicą 
cieszy się statusem prowincji specjalnej. 
(Daerah Istimewa Yogyakarta, w skrócie 
DIY). Jest to, obok sumatrzańskiej Aceh, 
jedna z dwóch prowincji specjalnych 
(Istimewa) zaliczanych do 34 prowincji 
tworzących Republikę Indonezji.

historia
W VIII w. Yogyakarta, a w zasadzie tereny, 
na których obecnie leży miasto, stanowiły 
ścisłe centrum buddyjsko-hinduistycz-
nego królestwa Mataram, nazywanego 
też Mataram I lub Mataram Kuno. Pozo-
stałości po nim, w postaci Borobudur 
(zob. s. 216), największej świątyni buddyj-
skiej na świecie, oraz nie mniej spektaku-
larnej hinduistycznej śiwajskiej świątyni 
Prambanan (zob. s. 207), możemy po-
dziwiać do dzisiaj. W połowie X w., z nie 
do końca wyjaśnionych przyczyn, król 
Mpu Sindok przeniósł stolicę królestwa 
na wschód wyspy Jawy, sprawiając, że 
dzisiejsza Yogyakarta pozostawała w cie-
niu przez kilka kolejnych stuleci. Zmiana 
stolicy zamknęła pierwszy ważny okres 
w historii miasta.
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Tereny dzisiejszej Yogyakarty powró-
ciły na karty historii w latach 1293–1527 
jako jedna z prowincji potężnego króle-
stwa Majapahit, ponownie funkcjonując 
pod nazwą Mataram. 

Kolejne „wcielenie” historycznego 
królestwa Mataram zmaterializowało 
się w dzisiejszej dzielnicy miasta zwanej 
Kotagede, już nie jako nowe, kolejne kró-
lestwo, lecz jako sułtanat (nazywany też 
Mataram II), co wiązało się z przybyciem 
na Jawę szerzących swoją wiarę muzuł-
manów. Pierwszym władcą sułtanatu, 
którego początki datuje się na 1575 r., 
został jego założyciel, sułtan Senopati, 
zwany też Sutawijaya. 

W kolejnych dziesięcioleciach na sku-
tek zawirowań politycznych stolica prze-
noszona była z Kotagede najpierw do 
Pleretu, następnie do Kerty, a ostatecznie 
do Kartasury. Był to czas, kiedy na Jawie 
pojawili się nie tylko muzułmanie, ale 
i Holendrzy, którzy również zaczęli odgry-
wać rolę w dziejach sułtanatu. Urzędujący 

w Kartasurze sułtan Pakubuwono II po-
stanowił dojść do ugody z Holendrami,  
co nie spodobało się jego młodszemu 
bratu, księciu Mangkubumi. Ten prze-
ciwstawił się sułtanowi, pokonał go i pro-
klamował w zachodniej części Mataram 
powstanie nowego niepodległego suł-
tanatu Yogyakarta. Za oficjalny koniec 
konfliktów i jednocześnie datę powstania 
sułtanatu Yogyakarta przyjmuje się dzień  
7 października 1756 r. 

Następne półwiecze to okres względ-
nego spokoju i wzrostu znaczenia mło-
dego sułtanatu. Zmieniła to krótka, ale 
niezmiernie istotna dla Yogyakarty kilku-
letnia obecność na Jawie Brytyjczyków. 
Gubernator Jawy, późniejszy założyciel 
Singapuru, Thomas Stamford Raffles, po-
prowadził w czerwcu 1812 r. wyprawę zło-
żoną z 1200 wojów, skierowaną przeciwko 
sułtańskiemu miastu. Zaskoczeni atakiem 
mieszkańcy Yogyakarty nie stawiali więk-
szego oporu, tracąc zajmowane pozycje 
w ciągu zaledwie jednego dnia. Miasto 

System medycyny tradycyjnej (ajur-
weda) na Jawie obecny jest od czasów 
XIII-wiecznego królestwa Mataram. 
Jego jawajskim „dzieckiem” jest popu-
larny napój uzdrawiający jamu (djamu). 
Każdego dnia ulice Yogyakarty prze-
mierzają setki kobiet z przytroczonymi 
na plecach koszami, wypełnionymi 
tajemniczymi butelkami. Taki rodzaj 
sprzedaży obnośnej nosi tutaj nazwę 
jamu gendong i jest najbardziej roz-
powszechnionym systemem dystry-
bucji eliksirów. Każda butelka zawiera 
wyciągi różnego pochodzenia, kojące 
wszelkiego rodzaju bóle lub doda-
jące magicznych mocy spożywającej 

go osobie. Jamu to wyciągi wyłącz-
nie naturalne, uzyskiwane z różno-
rodnych nasion, całych roślin, korzeni, 
owoców, liści, kwiatów, kory, a nawet 
ze zmielonych części zwierząt i owa-
dów. Napoje charakteryzuje ostry albo 
bardzo gorzki smak. Najpopularniejsze 
jamu to chłodzące kunir asem oraz po-
mocne w zmęczeniu beras kencur. Jest 
jednak również mroczna strona ma-
gicznych eliksirów jamu. Popularni na  
Jawie czarownicy i uzdrowiciele, zwani 
dukanami (zob. Dukun, s. 71), często 
przepisują swym „pacjentom” specy-
ficzne, osobiste jamu – jak zapewniają – 
o wybitnie czarodziejskich mocach. 

Jamu – magiczny napój 
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podróży. Wskaże Ci 
najważniejsze atrakcje, 
podpowie, czego szukać 
poza głównymi szlakami, 
i wprowadzi w świat 
miejscowych obyczajów. 
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najciekawszych regionów 
i miast, a sprawdzone 
informacje praktyczne 
umożliwią staranne 
zaplanowanie podróży.
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te dwie indonezyjskie wyspy  
to prawdziwy raj dla spragnionych 
słońca, pięknych widoków 
i kontaktu z egzotyczną kulturą. Na 
poszukiwaczy przygód czekają tu 
czynne wulkany, na plażowiczów – 
wybrzeża pokryte złotym piaskiem, 
a na ciekawych świata – barwne 
tradycje. Ze wspaniałych zabytków 
słynie Yogyakarta – miasto, które 
pod względem znaczenia można 
przyrównać do polskiego Krakowa. 
Na pobliskim Komodo można zaś 
stanąć oko w oko ze smokiem, bo 
na takie miano zasłużyły tamtejsze 
ogromne jaszczury.
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