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PIOtR OCZKO (uj, Kraków)

NOwa OjCZyZNa dla MuZ.
aMsteRdaM w sIedeMNastOwIeCZNej 
lIteRatuRZe NIdeRlaNdZKIej

Koniec XVI wieku to w Niderlandach czas wielkich przemian. trwa anty-
habsburskie powstanie, w którym protestancka ludność Niderlandów wystę-
puje przeciwko opresji swych hiszpańskich władców, fanatycznego katolika 
Filipa II i jego siostry Małgorzaty. Kraj pogrąża się w krwawej wojnie, która 
doprowadza do podziału Niderlandów na niezależną, protestancką część pół-
nocną i katolicką, zależną od Hiszpanów część południową.

Proklamowana w 1579 roku przez siedem protestanckich prowincji pół-
nocnych unia utrechcka dała nie tylko podstawy dla powstania niezależnego 
państwa – Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów (zalążka dzisiej-
szej Holandii), ale także doprowadziła do znaczącego przesunięcia ośrodków 
kulturalnych, w tym także literackich, z Południa na Północ. do XVII stulecia 
supremacja kulturowa i ekonomiczna Południa była bezsprzeczna – do wieku 
XVII bowiem większość literatury powstawała w dialektach południowoni-
derlandzkich, w blasku dworu burgundzkiego rozkwitły Brugia i Gandawa, 
zaś antwerpia, jedno z największych i najwspanialszych miast ówczesnego 
świata, stanowiła największy w europie ośrodek handlowy. 

w Niderlandach Południowych kwitły liryka (Hendrik van Veldeke)  
i oparta na wzorcach francuskich epika rycersko-dworska, zaś epos zwierzęcy 
zyskał mistrzowską formę w opowieści o lisie Reinardzie. Rozwijała się buj-
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nie literatura religijna (antwerpska mistyczka Hadewijch,  jan van Ruusbroec), 
działały też intensywnie tzw. izby retoryczne, camera van rhetorica, późnośred-
niowieczne towarzystwa literackie zorganizowane na kształt rzemieślniczych 
cechów. Istniały one we wszystkich większych miastach, a nawet wsiach, orga-
nizowały też coroczne konkursy dramatyczne – landjuwelen, podczas których 
wystawiano alegoryczne sztuki, z których europejski rozgłos zyskał Elckerlijck, 
moralitet o „Każdym”, w anglii znany jako Everyman, w Niemczech jako Jeder-
mann, zaś na łacinę przełożony przez Petrusa diesthemiusana jako Homulus, 
będący później podstawą dla dramatu szkolnego Macropediusa Hecastus.

uboga, bagienna, zalewana wodą Północ nie mogła się równać z tą potęgą. 
Konsekwencją nowego porządku politycznego był jednak exodus dziesiątków 
tysięcy protestanckich mieszkańców, nierzadko ludzi zamożnych i wykształ-
conych, kalwińskich teologów, kupców, wykwalifikowanych rzemieślników, 
którzy w ciągu kilkunastu lat przenieśli się na bardziej przyjazną im Północ. 
emigranci wieźli ze sobą bogactwa i umiejętności, które w krótkim czasie 
doprowadziły do powstania gospodarczego imperium Holandii i sprawiły, że 
mały port na rzece amstel przekształcił się w metropolię amsterdamu. szły 
za nimi również podziw i umiłowanie sztuki i kultury, szacunek dla dobrych 
manier oraz język, południowe dialekty niderlandzkie, które w połączeniu 
z dialektami północnymi przyczyniły się do powstania niderlandzkiego języka 
literackiego. Południowe Niderlandy pod władzą Habsburgów miały z kolei 
popaść od wieku XVII w całkowitą stagnację kulturalną.

Niderlandy Północne stały się wkrótce „nową ojczyzną dla muz”1. środo-
wisko uczonych humanistów uniwersytetu w lejdzie (gdzie wykładał choćby 
josephus justus scaliger) jako pierwsze stworzyło więc podstawy do odro-
dzenia tradycji antycznej w języku niderlandzkim i powstania lejdejskiego He-
likonu. szybko jednak centrum życia literackiego Republiki Zjednoczonych 
Prowincji stał się amsterdam i kierowana przez wybitnego poetę Pietera Cor-
neliszoona Hoofta izba retoryczna de eglantier (dzika Róża), wyjątkowo ot-
warta na nowości literackie i wyrozumiale przyzwalająca swym członkom na 
eksperymenty, co doprowadziło do szybkiego odejścia od zużytej już późno-

1 tytuł niniejszego artykułu zapożyczam z książki: K. P o r t e m a n a, M. B. s m i t s- 
-Ve l d t, Een nieuw vaderland voor de muzen, amsterdam 2008.
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średniowiecznej tradycji alegorycznej, znajdywania inspiracji poza granicami 
Holandii i własnych poszukiwań artystycznych. 

w amsterdamie działał też prężnie „salon literacki” w domu światłego 
kupca Roemera Visschera, miejsce spotkań intelektualnej elity amsterdamu, 
dokąd przychodzili poeci tacy jak joost van den Vondel, dirk Coornhert, 
Hendrik spieghel, Gerbrand Bredero, patrycjusz Pieter Corneliszoon Hooft, 
laurens Reael czy doktor samuel Coster, założyciel słynnej amsterdamskiej 
akademii, Nederduytsche academie, wzorowanej na florenckiej accademia 
della Crusca. w wyniku połączenia akademii Costera z izbą retoryczną de 
eglantier w amsterdamie powstał też pierwszy teatr publiczny2. Miasto stało 
się również jednym z najważniejszych w XVII wieku europejskich centrów 
wydawniczych, przejmując dotychczasową pozycję antwerpii. drukowano 
w nim większość dzieł znajdujących się w innych państwach na indeksach ze 
względów politycznych lub religijnych – dlatego też niejednokrotnie zagra-
niczni drukarze, spod których pras wychodziły owe „nieprawomyślne” pozy-
cje, podawali, niezgodnie z prawdą, jako miejsce ich wydania właśnie amster-
dam, dając tym samym do zrozumienia cenzurze: szukaj wiatru w polu. 

w owym czasie rodzi się także specyficzny literacki mit amsterdamu, 
stolicy nowego państwa, a do jego powstania przyczyniają się dwaj twórcy, 
Gerbrand adriaenszoon Bredero i joost van den Vondel, autorzy pierwszych 
niderlandzkich dramatów o amsterdamie. utwory te będą przedmiotem ni-
niejszego szkicu.

u progu świetności

Pierwszy z dramatów, Hiszpański Brabantczyk Jerolimo (Spaanschen Brabander 
Jerolimo, 1617), jest autorstwa Gerbranda adriaenszoona Bredera (1585–1618), 
zmarłego młodo syna amsterdamskiego szewca. jest to farsa oparta na ano-
nimowej hiszpańskiej powieści łotrzykowskiej z połowy XVI wieku pt. Żywot 

2 Zob. l. v a n  G e m e r t, De opening van de Amsterdamse Schouwburgh – Vondel en de 
Gysbreght-traditie, [w:] Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, red. M. a. schenkeveld-van der 
dussen, amsterdam–antwerpen 1998, s. 230–236.
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łazarza z Tormesu oraz jego dole i niedole (w Polsce znanej jako łazik z Tormesu), 
a opisującej wędrówkę ubogiego, filozoficznie nastawionego do życia boha-
tera, który żerując na ludziach i unikając pracy, stara się utrzymać przy życiu. 
Pikareska ta została szybko przetłumaczona na wiele języków3, w tym w 1579 
roku na niderlandzki, który to przekład zainspirował Bredera. dodajmy też, 
że Hiszpański Brabantczyk należy również do panteonu literatury niderlandz-
kiej, będąc jednym z najczęściej wznawianych, czytanych i reinterpretowanych 
(zarówno na biurkach literaturoznawców, jak i na deskach teatru) siedemna-
stowiecznych tekstów, a w kulturze holenderskiej zajmuje pozycję jednego 
z najważniejszych dzieł literackich, miejsce, które w Polsce przypada Odprawie 
posłów greckich lub Dziadom. Myliłby się jednak czytelnik, który sądziłby, że 
mowa o tragedii podniosłej i poważnej, temacie wysokim i szlachetnym –  
Hiszpański Brabantczyk jest niczym innym jak farsą, „niską” odmianą komedii, 
i posiada więcej cech wspólnych ze staropolską Wyprawą plebańską i innymi 
sztukami z kręgu teatru rybałtowskiego niż z utworami, które widzielibyśmy 
w pierwszym rzędzie narodowego kanonu.

Hiszpański Brabantczyk przedstawia kilka dni z życia jerolima Rodryga, 
uciekiniera z brabanckiej antwerpii, który schronienie znalazł w amsterda-
mie. jerolimo nie posiada żadnego majątku, para się podejrzanymi interesa-
mi, pozuje jednak na bogatego szlachcica. jest zamożny, lecz jego bogactwa 
są „niewidzialne”, jak mówi sam o sobie. w rzeczywistości jest synem an-
twerpskiego ciastkarza i bankrutem, który uciekł do amsterdamu ścigany 
przez dłużników. towarzyszy mu najęty już w pierwszej scenie dramatu sługa 
Robbeknol, ubogi holenderski chłopak, wiecznie głodny, ale wesoły i uczyn-
ny, który w mig poznaje się na swym panu, lojalnie jednak udaje, że wierzy 
wszystkim jego słowom. 

Cały w zasadzie zamysł dramatu zapożyczony został z hiszpańskiego 
pierwowzoru, z jednym jednak wyjątkiem: Bredero przenosi punkt ciężkości 
z Robbeknola na jerolima, będącego także tytułową postacią. to Robbeknol, 
a nie jerolimo, jest bowiem odpowiednikiem łazika-łazarza, a pierwowzór 
jerolima w hiszpańskim tekście to jedynie jeden z panów, którym służy ła-

3 Por. M. s t r z a ł k o w a, Literatura hiszpańska, [w:] Dzieje literatur europejskich, red. w. 
Floryan, t. I, warszawa 1977, s. 906.
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zarz. Robbeknol zdaje też kilkakrotnie relację ze swego dotychczasowego, 
nędznego życia, w której „jak w pigułce” zawierają się losy jego pierwowzoru 
– hiszpańskiego bohatera. 

sztuka w zasadzie nie posiada akcji – stanowi luźny zbiór scen i sytua-
cji koncentrujących się wokół jerolima i Robbeknola. Prawdziwym jej boha-
terem wydaje się być za to amsterdamska ulica zamieszkana przez barwne, 
plastycznie nakreślone typy ludzkie. widz poznaje między innymi kowala, 
swatkę, malarza, uliczników kłócących się z hyclem, starców, prządki, chci-
wych mieszczan, a nawet ladacznice opowiadające o swojej profesji. Odda-
nie owych postaci i charakterów oraz silne zindywidualizowanie ich języka 
świadczy o mistrzowskim zmyśle obserwacji autora. tak w 1694 roku pisał  
o Brabantczyku mieszkaniec amsterdamu, Casparus Commelin:

Bez wątpienia [Bredero] dał amsterdamskiej widowni to, co terencjusz uczynił 
dla Rzymian. dziś starzy ludzie zaświadczają, że kiedy oglądają ową sztukę, bądź 
też czytają ją, od razu czują się o pięćdziesiąt lat młodsi i zdają się być znów na 
targu rybnym czy drobiowym, słuchając głosów tamtych starych przekupek4.

Nie sposób nie zauważyć również silnego oddziaływania na Bredera 
tradycji izb retorycznych, w których kręgu obracał się od najmłodszych lat. 
Przedstawione przez autora postaci reprezentują bowiem ogólne typy ludzkie 
i typy zachowań. Bredero nie rezygnuje więc całkowicie z alegorii, a jedy-
nie przybliża ją do rzeczywistości i podaje w bardziej realistycznej formie. 
Zamiast alegorycznego „Nadużycia urzędu” pojawia się więc u niego stróż 
prawa chcący za sprawą swej funkcji korzystać z wdzięków ladacznic – przed-
stawianych dawniej jako na przykład „Nieczystość wcielona”...

Zastrzeżenia budzi jednak kompozycja dramatu, który w zamierzeniu Bre-
dera miał być komedią (niderl. blijspel). słabo nakreślona akcja i poniechanie 
budowania napięcia dramatycznego sprowadzają strukturę sztuki do funkcji 
galerii, w której eksponowane są obrazy – scenki rodzajowe. sam podział na 
pięć aktów wydaje się być wyłącznie konsekwencją przestrzegania konwencji 
literackiej, a nie koniecznością podyktowaną przez względy fabularne. Cza-

4 Cyt. za: G. C o t t e r e l l, Amsterdam, the Life of  a City, Boston 1972, s. 104.  wszystkie 
przekłady, jeśli nie zaznaczono inaczej – P.O.
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sem nazywa się więc Hiszpańskiego Brabantczyka dramatem epickim, co nie jest 
słuszne. skłaniałbym się raczej do nazywania go farsą lub – by oddać honor 
objętości sztuki – farsą rozbudowaną, uitgebreide klucht 5.

Mimo że owa farsowość dramatu, wysunięcie na plan pierwszy komizmu 
słownego i sytuacyjnego oraz zabawowy charakter utworu nie budzą wątpli-
wości, przedstawienie głównego bohatera wymyka się zdecydowanie kome-
diowym wzorcom. Choć Bredero w przedmowie do dramatu nie szczędzi 
jerolimowi słów krytyki i otwarcie potępia jego oszustwa, w samym tekście 
sztuki nadaje mu jednak pewne znamiona idealizmu. Kpi co prawda z jego 
megalomanii, ale mimo to ukazuje swego bohatera jako idealistę, wierzącego 
we własne urojone wyobrażenia i wielkość, a przy tym dzielnie stawiającego 
opór przeciwnościom losu. to wyobcowany w nieznanym mu świecie fan-
tasta, którego marzenia i naiwne mrzonki na tle prozy życia amsterdamskiej 
ulicy zyskują wymiar filozoficzny. Krytycy często porównują jerolima do don 
Kiszota, a Robbeknola do sancha Pansy, dodatkowo doszukując się w postaci 
tego pierwszego rysów tragizmu6. to oczywiście przesada mająca na celu no-
bilitację bohatera – stąpanie z głową w chmurach, rozdźwięk pomiędzy fanta-
zjami a rzeczywistością i brak trzeźwego osądu spraw to jeszcze nie tragizm:

Och, jakże dziwne i zmienne są losu koleje,
Na kupno amsterdamu mam teraz nadzieje!
Nie na raty, lecz żywą gotówką na pniu zaraz płacę,
Phi, kupcy, jam największym w tym kraju bogaczem.
Gdyby Prowincje nie były podatkiem wielkim obłożone,
sam bym sprawił, aby Haarlemskie Morze stało osuszone,
tak, ja bym to uczynił, ja sam, na jezusa, sam. a przed świętym janem,
Holenderskie głąby signora jerolimo biedakiem by nie zwały7. (1378–1385)

5 G. a. v a n  e s, G. s. O v e r d i e p, Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel 
IV, antwerpen 1948, s. 319.

6 Ibidem.
7 wszystkie cytaty za: G. a. B r e d e r o d e, Spaanschen Brabander, [w:] Al ziet men de 

lui... Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, deel 12, utrecht–antwerpen 1972, numer wersu 
podaję w nawiasie.
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Zaraz po tej tyradzie nastąpi wyimaginowany opis swatania naszego bo-
hatera z książęcą córką w Brukseli... taka konstrukcja postaci tytułowego bo-
hatera jest też zapewne śladem hiszpańskiego pierwowzoru.

wierne odwzorowanie realiów, zabawne sceny, dwuznaczny bohater – czy 
to jednak wystarczający powód, by sztuka trafiła do skarbca literatury?  O po-
pularności Hiszpańskiego Brabantczyka zadecydował inny aspekt, mianowicie 
historyczno-społeczny kontekst dramatu i idące za tym konsekwencje. Choć 
utwór został napisany w roku 1617, a wystawiony w 1618, przedstawia jednak 
wydarzenia z lat siedemdziesiątych XVI wieku (czyli o czterdzieści lat wcześ-
niejsze, co sam Bredero zaznacza w przedmowie do dramatu).  

uciekinierzy z Południa, których przedstawicielem jest w utworze Bre-
dera jerolimo,  przez długi czas starali się zachować i manifestować na Pół-
nocy swą odrębność. świadczy o tym choćby fakt istnienia w amsterdamie 
odrębnych izb retorycznych – dwóch brabanckich (Het wit lavendel, Het 
Vijgeboomken) i jednej tylko holenderskiej (de eglantier). Zachowanie przy-
byszów było niezwykle irytujące dla rdzennych mieszkańców Północy, którzy 
postrzegali ich jako snobów i zarozumialców, przekonanych o swej wyższości 
i krytykujących miasta, w których przyszło im zamieszkać. Niektórzy Holen-
drzy starali się jednak ową brabancką elegancję naśladować8, o czym pisał Ro-
emer Visscher (1547–1620) w satyrycznym wierszu De meyskens van de courtosye 
(Panny modne):

w dzisiejszych czasach wszystkie panny modne
Każdą rzecz czynią na brabancką modłę:
Po brabancku wkładają swoje kapelusze,
Po brabancku założą czepki aż na uszy,
Po brabancku koronki nosić stale będą,
Po brabancku w aksamit odzieją się prędko,
Po brabancku mankiety zapną guzikami,
Po brabancku szeleścić będą spódnicami,
Po brabancku nawzajem sobie przytakują,
Po brabancku czas cały tylko konwersują,

8 Zob. a. th. V a n  d e u r s e n, Mensen van klein vermogen. Het ‘kopergeld’ van de 
Gouden Eeuw, Zaandam 1991, s. 44–57.
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Po brabancku piosenkę każdą zaśpiewają,
Po brabancku przechadzki swoje odprawiają,
Po brabancku...
Po brabancku...
O, Córki amsterdamu, powiedzcie mi o tym,
Czyżbyście się holenderskiej wstydziły prostoty? 9

 w emigrantach widziano również zagrożenie ekonomiczne. Kiedy w Hi-
szpańskim Brabantczyku jedna z prządek stara się znaleźć jakieś zajęcie dla Rob-
beknola, skarży się, że przybysze zabierają miejscowym pracę i zauważa: „By-
łoby lepiej, gdyby najmowano Holendrów”10.

Mimo iż bohater Bredera nie był uchodźcą politycznym ani religijnym 
(przypomnijmy, że opuszcza on antwerpię w wyniku bankructwa, jeszcze za-
nim nastąpił definitywny podział Niderlandów, kilka lat przed masową falą 
południowej emigracji, amsterdam zaś jest w owym czasie miastem w więk-
szości jeszcze katolickim i oficjalnie należy do imperium habsburskiego), ho-
lenderscy widzowie dostrzegli w sztuce kpinę z brabanckiego jaśniepaństwa, 
literacki odwet na pretensjonalnych intruzach i lekarstwo na swe własne, lo-
kalne kompleksy. Popularność utworu była znaczna – doczekał się on w cią-
gu kolejnych dwudziestu lat aż dziewięciu wydań. dlaczego jednak jerolimo 
nazwany został hiszpańskim Brabantczykiem? Pochodzi bowiem z antwerpii, 
która leży w prowincji zwanej Brabancją, jest synem brabanckiej matki i ojca 
Hiszpana (jak sam twierdzi), a dodatkowo jego literackim pierwowzorem był 
hiszpański bohater. sam Bredero we wstępie stwierdza, że Brabantczycy są do 
Hiszpanów bardzo podobni... Bohater łączyć ma więc w sobie cechy dwóch 
szczególnie nielubianych w Holandii nacji.

Odrębność kulturową jerolima widać na pierwszy rzut oka. Przejawia 
się ona przede wszystkim na gruncie języka, mówi on bowiem dialektem an-
twerpskim (Antwerps), na dodatek okraszonym licznymi zapożyczeniami fran-
cuskimi – w odróżnieniu od pozostałych bohaterów, używających diametral-

9 R. V i s s c h e r, De meyskens van de courtosye, [w:] G. K o m r i j, Nederlandse poëzie van de 
zeventiende en achttiende eeuw in 1000 en enige gedichten, amsterdam 1996, s. 13.

10 akt V, w. 1897.
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nie różnego dialektu holandzkiego11. jego pretensje do wyższości ujawniają 
się już na początku dramatu:

amsterdam miasto ładne, lecz to wieśniaki wszyscy,
w Brabancji z wykwintniejszym spotkasz się towarzystwem,
jak królewięta piękni, jak bogi postrojeni,
Hiszpańskiej mody blask tam każdy w mig doceni.
Cesarskie miasto me, antwerpio, można, wielka,
Przyćmiewasz słońca blask, który cię wciąż oświetla,
I ziemie piękne, żyzne cię otaczają społem,
Kościoły masz wyniosłe, pobożne masz klasztory,
dom każdy się pałacem jawi w swej wspaniałości, 
aleje drzew zielonych w ogromnej obfitości,
Kanałów pięknych ciąg wydaje cichy szmer
I wartkie wody skaldy prowadzi aż do Meir. (1–12)

jak wielki jest podziw jerolima dla rodzinnego miasta, tak duża krytyka 
amsterdamu, który wydaje mu się prostacki, mało światowy i prowincjonalny. 
Nie podoba mu się ani sposób, w jaki jego mieszkańcy ubierają się, jedzą, piją, 
a zwłaszcza język, którego używają. Było to myślenie właściwe mieszkańcom 
Południa od dawna. Przykładem niech będzie wystawiona podczas antwerp-
skich landjuwelen sztuka, w której alegoryczne lenistwo stara się naśladować 
dworskie maniery i zapytuje swą towarzyszkę, Krnąbrność: „jakże więc sobie 
radzę?”. ta zaś odpowiada mu złośliwie: „Zaiste, leziesz jak stara holenderska 
dziewka”12.

11 dlatego też sztuka, która śmieszy głównie za sprawą komizmu słownego, oparte-
go na różnicach dialektycznych, wydaje się być praktycznie nieprzetłumaczalna na inne 
języki. Bredero we wstępie do dramatu pisał: „wprowadziłem mowę brabancką po to, 
aby pokazać jej wyniosłe ubóstwo. jest ona bowiem tak śmieszna, jak nasz tępy holender-
ski język. Brabantczycy tak samo gubią się w plątaninie swego niepoprawnego języka jak 
i my”. Mało tego, język Hiszpańskiego Brabantczyka jest też w dużej mierze niezrozumiały dla 
czytelników władających niderlandzkim i niemających przygotowania filologicznego, stąd 
też potrzeba tłumaczeń na język uwspółcześniony: G. a. B r e d e r o, Spaansche Brabander. 
Volledige vertaling, vertaald door H. adema, leeuwarden 1996.

12 Cyt. za: a. j. B a r n o u w, Vondel, New york 1925, s. 18.
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wyższość Południa widzi jerolimo także na gruncie literackim:

Kiedy antwerpia konkurs retoryczny ostatnio gościła,
wielka zaiste uczta dla oczu tam była,
Gdzie były holenderskie gryzipiórki wtedy?
żaden się nie pojawił, nie było potrzeby!
Jesu, par dio santo, tam na samym czele
Poetów stali Kastileyn, Roovere, Kolijn i Gistellen,
I jan Baptysta Houwaart, mistrzowie jak święci,
Biegli w perféccion, deviné eloquencié –
Każde ich słowo pełne największej senténce;
Ich oddech niczym refren, ileż bardziej zdobny
Niż te wszystkie fryzyjskie, luterańskie modły,
Ich rondelets i ballades – niech w Holandii zawstydzony
Chłopski literat złamie prędko swe pióro speszony. (207–218)

jego słowa krytyki nie są jednak wiarygodne – sam bowiem jest, w odróż-
nieniu od zaradnych amsterdamczyków, życiowym nieudacznikiem i oszu-
stem – nie można przecież brać ich na poważnie, przynajmniej z perspektywy 
holenderskiego widza. Zarzuty te obracają się więc ostatecznie przeciwko je-
rolimowi. 

Nie zapominajmy jednak, że opisany przez Bredera amsterdam to miasto 
zupełnie różne od tego, w którym żyli widzowie jego sztuki. lata 1600–1620 
były okresem niewiarygodnej wprost świetności miasta, rozkwitu handlu. Po-
pulacja amsterdamu, która w 1612 roku wynosiła 50 tysięcy mieszkańców, 
w ciągu zaledwie dziesięciu lat podwoiła się, a w 1660 roku osiągnęła licz-
bę 200 tysięcy!13 Nad kolejnymi kanałami pięły się szczyty coraz to nowych 
i piękniejszych domów i magazynów. jak pisał angielski podróżnik, james Ho-
well, „nędzna rybacka mieścina w krótkim czasie, dzięki niewyobrażalnemu 
wzrostowi handlu i żeglugi stała się jednym z największych targów europy”14.  
Przywołajmy choćby relację polskiego podróżnika, jakuba sobieskiego, ojca 
jana III, który w 1609 roku podróżował po Niderlandach:

13 j. j. M u r r a y, Amsterdam in the Age of  Rembrandt, Baltimore 1967, s. 10.
14 Cyt. za: ibidem, s. 13.
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amsterodam. Miasto nad wszelkie inne holenderskie najdawniejsze i najbogatsze 
w kupce i kupije [towary]; port w chrześcijaństwie sławny bardzo. stamtąd na-
wigacyja ich, i wojenna i kupiecka, do Indyjej się wyprawuje. [...] sroga tam była 
rzecz korzenia, cukru i różnych galanteryj, w europie naszej nie widzianych. [...] 
Rzemieślników w tym mieście rozmaitych sroga liczba jest i rozumiem, że nie 
może się rzemiosło wymyślić, którego by nie robiły, a przednio15.

jak przeto zauważył adrian j. Barnouw:

Kochający elegancję i blichrt Brabantczyk żył więc jako uchodźca w potrzebie 
pomiędzy wzbogaconymi „chłopami” i „dziewkami” Holandii, którymi wcześniej 
gardził. Mieszkańcy amsterdamu nabrali zaś pewności siebie za sprawą pieniędzy 
i świeżo zdobytej wolności (w walce z Hiszpanią), instynktownie wyczuwali więc 
krytykę własnych manier i obyczajów zawartą w manifestacji odrębnych manier 
i obyczajów swych gości. w samoobronie i samousprawiedliwieniu odpłacili im 
więc za dawne szyderstwa tą samą monetą16.

w 1618 roku Hiszpański Brabantczyk utwierdzał więc mieszkańców Pół-
nocy w przekonaniu, że nie powinni czuć się gorsi od przybyszów z Brabancji, 
opiewał ich miasto, a miejscowe realia nobilitował poprzez umieszczenie ich 
w literacko-teatralnym kontekście. Bredero, urodzony w centrum amsterda-
mu, na Nest, a później mieszkający na Oudezijds Voorburgwal, jako jedyny 
nosi w literaturze niderlandzkiej przydomek „amsterdamczyka”, nie tylko ze 
względu na pochodzenie, ale także dlatego, że w dużej mierze przyczynił się 
do powstania legendy swego miasta.

Obraz amsterdamu nie jest jednak wolny od skazy. Bredero przedstawia 
jego mieszkańców, z jerolimem na czele, jako ludzi ogarniętych żądzą pienią-
dza, a pogoń za zyskiem i skąpstwo to temat, wokół którego koncentrują się 
rozmowy wszystkich postaci. już mali chłopcy bawiący się na ulicy kamykami 
wykazują zadatki na chytrych kupców: „Kto chce kupić kamyczki? Kto? Kto? 

15 j. s o b i e s k i, Peregrynacja po Europie. Droga do Baden, oprac. j. długosz, wrocław 
2005, s. 33–34 (Skarby Biblioteki Narodowej).

16 a. j. B a r n o u w, op. cit., s. 18.
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sześć za miedziaka!” – wołają17. wątpliwości co do prestiżu katowskiej pro-
fesji rozwiewa szybko ladacznica trijn, która zwraca uwagę na jej bezsprzecz-
ne korzyści finansowe. Bogacące się miasto zamienia więc wartości duchowe 
i moralne na wymierne, materialne walory. jeden z bohaterów, Geraart, stwier-
dza wręcz: „Zawierzyć komuś, to dać się oszukać”18. 

dramat Bredera to pierwszy w literaturze niderlandzkiej zapis kulturo-
wych rozbieżności pomiędzy Niderlandami Północnymi (noszącymi dziś 
nazwę Holandii) i Niderlandami Południowymi (stanowiącymi północną, 
flamandzką część Belgii). Pokazuje jednak także początki formowania się 
specyficznej, opartej na wielokulturowości tożsamości miasta, na którą prócz 
wpływów południowoniderlandzkich złożą się też później niezwykle silne eg-
zotyczne, wschodnie elementy – to w amsterdamie koncentrował się w XVII 
wieku europejski handel z azją, tak że Baudelaire pisać będzie o nim jako 
o wschodzie Zachodu i Chinach europy19. trzeba też wspomnieć o licznej 
emigracji portugalskich i hiszpańskich żydów, którzy w siedemnastowiecznym 
amsterdamie znaleźli swoją nową ojczyznę. Ich wpływ na tożsamość miasta 
był ogromny – do dziś rodowici amsterdamczycy nazywają sentymentalnie 
swoje miasto słowem Mokum, oznaczającym w jidysz miejsce lub bezpieczną 
przystań. In Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk, geef  mij maar Amsterdam...  
(w Mokum jestem i bogaty, i szczęśliwy, daj mi amsterdam...) – głoszą słowa 
popularnej piosenki.

 
w poszukiwaniu literackiej legendy miasta

Mit amsterdamu bierze swój początek w wieku XVII, kiedy to miasto 
w krótkim czasie osiągnęło niesłychany stopień zamożności i znacznie posze-
rzyło swoją powierzchnię. amsterdam był bowiem w owym czasie najwięk-
szym spichlerzem europy, centrum handlu z nowocześnie działającą giełdą, 
a jego ludność zwiększyła się w ciągu stulecia aż o 150 tysięcy mieszkańców. 

17 akt I, w. 454.
18 akt V, w. 1904.
19 Ch. B a u d e l a i r e, Paryski spleen. Poematy prozą, przeł. R. engelking, warszawa 

1993, s. 63.
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Początki amsterdamu nie były jednak tak świetne, jest on też w porównaniu 
z innymi europejskimi stolicami stosunkowo młody. jak głosi legenda, kiedyś 
na mieliźnie osiadł statek norweskiego księcia. Zagrożony przez pogańskich 
Fryzów rozbitek uratowany został przez rybaka o imieniu wolfert, który 
zabrał go do swej łodzi. Na morzu jednak zaskoczył ich straszliwy sztorm 
– wtedy to książę złożył obietnicę, że jeżeli uda mu się ocalić życie, w pierw-
szym miejscu na suchym lądzie, na którym położy się pies rybaka, założy 
miasto. tak też się stało, u ujścia rzeki amsteli do Ij. Inna legenda podaje, 
że bezdomni rybak i myśliwy wędrowali po bezludnych moczarach, szukając 
gościnnego miejsca dla swych rodzin. wtedy zlitowała się nad nimi czapla 
i ludzkim głosem oznajmiła: „wasze domy staną się osadą, osada wioską, wio-
ska miasteczkiem, miasteczko zaś miastem, które kiedyś sprawować będzie 
władzę nad światem”20. 

Obojętnie którą wersję przyjmiemy, faktycznym początkiem osady było 
zbudowanie tamy dla ochrony przed wylewami morza. Istniejąca kiedyś na 
miejscu dzisiejszej warmoesstraat tama (niderl. dam) na rzece amsteli dała 
początek nazwie amstellodamme, przekształconej później w amsteldam, 
a wreszcie w amsterdam. Po raz pierwszy miejscowość pojawia się w 1275 
roku w dokumencie hrabiego Holandii Florisa V, zwalniającego osadę z po-
datków. w XIV wieku staje się ona siedzibą ważnego portu i sukiennictwa, 
zyskuje również prawo do pobierania myta. Miał też wtedy miejsce tzw. cud 
amsterdamski: zwymiotowana przez chorego hostia po wrzuceniu do ognia 
nie spłonęła, co stało się początkiem kultu i uczyniło amsterdam jednym 
z ważniejszych w tej części europy centrów pielgrzymkowych. wydarzeniu 
temu joost van den Vondel poświęcił zresztą później pieśń opublikowaną jako 
dodatek do jego poematu dydaktycznego Altaar-Geheimenissen (Tajemnice ołta-
rza, 1645).

Mimo to amsterdam, w porównaniu np. z antwerpią, Paryżem czy Ham-
burgiem, był nadal miastem niewielkim i pozbawionym znaczenia. jego pozy-
cja wzrosła dopiero w połowie wieku XVI na skutek kontaktów handlowych 
z bałtycką ligą hanzeatycką, a gwałtowny rozwój rozpoczął się po upadku 
antwerpii i fali masowej emigracji z Południowych Niderlandów. Hiszpański 

20 G. M a k, A Brief  Life of  the City Amsterdam,  london 1999, s. 10.
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Brabantczyk Bredera przedstawia miasto u progu świetności, na początku wiel-
kich przemian. autor włożył również w usta jednego z bohaterów swej Farsy 
o krowie następujące słowa:

Zdumiewa mnie bieg tamy, a tyle przy niej statków,
Panowie tu szlachetni żeglują na swych jachtach,
wspaniałe jest to miasto i jego nowe domy,
Kraj cały, jak słyszałem, na śluzach założony.
Czyż to  nie istny cud? Gdyż Kościół Południowy
Ma białe, wielkie wieże, odebrać może mowę,
Kiedy blask słońca jasny odbicie stokroć mnoży,
Na lśniących dachach domów promienie swoje łoży21.

w wieku XVII spełniły się słowa legendarnej czapli i amsterdam stał się 
światową potęgą. do tego stopnia, że często, myśląc o nim, pisano po prostu 
Metropolis... jego bogactwa opisywano wręcz jako mityczne, o czym świadczy, 
jak zwykle mało wiarygodny, ale dobrze oddający legendę miasta późniejszy 
passus z Nowych Aten naszego księdza Benedykta Chmielowskiego:

w Amsterdamie wszystko to przedaią, co ma świat potrzebnego, a z tamtąd wszę-
dzie tego iest komunikacya. [...] te samo Miasto amsterdam pomnaża się w bu-
dynki, pałace, bogactwa. Naymniey co dnia ma intraty 50 tysięcy złotych Ryń-
skich. też Miasto ma Obywatelów więcey nad 3kroć stotysięcy, domów na 55 
tysięcy, iedne z nich na palach y kratach stoią, inne marmurami adornowane. 
Ratusz amsterdamski Kosztuie na 20 Millionów22.
 
Pojawiły się też wtedy pewne cechy amsterdamskiej mentalności, które 

w zmienionej nieznacznie formie przetrwały do dziś. Bo czyż faktu, że mia-
sto dawało kiedyś gościnę zgnębionym żydom z Portugalii i nonkonformi-
stom z anglii, nie można odnieść do dzisiejszego przyjmowania azylantów 

21 G. B r e d e r o, De klucht van de koe, [w:] Kluchten, ed. j. daan, G. stuiveling, 
amsterdam 1971, w. 419–426.
22 B. C h m i e l o w s k i, Nowe Ateny..., oprac. j. j. i M. lipscy, Kraków 1968, s. 419– 

–420.
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i tolerancji wobec mniejszości? Miasto, które udzieliło schronienia prześla-
dowanemu  Kartezjuszowi i janowi amosowi Komeńskiemu również i teraz 
słynie z poszanowania demokracji i wolności słowa. Czy ówczesne racjonalne 
i pozbawione fanatyzmu decyzje rajców miejskich, pierwsze zorganizowane 
formy opieki nad chorymi i ubogimi lub domy dla upadłych dziewcząt nie 
dały w rezultacie dzisiejszej Holandii, postrzeganej jako prekursora reform 
na gruncie społecznym? tak wychwalał, może cokolwiek przesadnie, swe ro-
dzinne miasto Baruch spinoza:

Miasto amsterdam zbiera owoce panującej w nim wolności, a są nimi dobrobyt 
i szacunek dla innych ludzi. w tym kwitnącym bowiem państwie i najwspanial-
szym z miast, ludzie różnych narodowości i religii żyją razem w największej har-
monii i bez pytania powierzają swe towary drugiemu obywatelowi, bez znaczenia 
czy jest on bogaty, czy biedny i czy zwykle postępuje on uczciwie, czy też na 
odwrót. jego religię i przynależność wyznaniową uważa się za bez znaczenia. Nie 
mają one też wpływu na to, jak sędziowie osądzą sprawę i nie ma też wiary, którą 
gardzono by tak, by jej wyznawców (o ile nikomu nie szkodzą, czynią swą powin-
ność i żyją uczciwie) pozbawiano opieki władz miejskich23. 

Potęga amsterdamu była jednak świeża i młoda, a miasto, niczym nuwo-
rysz wieszający na ścianach obrazy domniemanych przodków, potrzebowało 
mitu, tradycji, odniesienia do wspaniałych i wzniosłych wydarzeń z przeszło-
ści, w oparciu o które mogłoby kształtować swą tożsamość. Podobnie my-
ślał choćby w dziewiętnastowiecznych Czechach Václav Hanka, który na fali 
odrodzenia narodowego fałszował wielkie zabytki dawnej literatury. Na bag-
nistym ujściu amsteli nie mieszkali nigdy jednak bohaterowie, nie rozegrały 
się tam żadne bitwy, a o średniowiecznym cudzie hostii w kalwińskim kraju 
wolano raczej zapomnieć. 

Mit ten ofiarował miastu w 1638 roku joost van den Vondel w drama-
cie Gijsbrecht z Amstel (Gysbreght van Aemstel ). Vondel, najwybitniejszy twórca 

23 B. s p i n o z a, Tractatus Theologico-politicus, amsterdam 1670, cyt. za angielskim 
przekładem R. H. M. elwesa w: The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Neth-
erlands, 2001, s. 30–31.
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Złotego wieku24, urodził się w 1587 roku w Kolonii, w rodzinie zbiegłych 
z antwerpii mennonitów, mieszkał zaś i tworzył w amsterdamie, prowadząc 
równocześnie sklep pończoszniczy. jego kariera literacka rozpoczęła się od 
kontaktów z brabancką izbą retoryczną Het wit lavendel. w ciągu swego 
długiego życia (umarł w wieku 92 lat w 1679 roku) Vondel napisał dwadzieś-
cia cztery tragedie, liczne poezje liryczne, satyry, polemiki, poematy dydak-
tyczne i epos o janie Chrzcicielu. tłumaczył również autorów starożytnych 
– sofoklesa, senekę, Horacego, wergiliusza i Owidiusza. Vondel był także 
swoistym kronikarzem amsterdamu – w swych okolicznościowych wierszach 
komentował również aktualne wydarzenia polityczne i życie towarzyskie mia-
sta, odnotowywał śluby, narodziny i pogrzeby.

jak już wspomniałem, w roku 1632 powstał pierwszy w amsterdamie 
teatr publiczny. Cieszył się on taką popularnością, że niewielki budynek nad 
Kanałem Cesarskim, Keizersgracht, nie mógł pomieścić wszystkich chętnych 
widzów. Podjęto więc decyzję o budowie nowego gmachu (wedle projektu 
jacoba van Campena, znakomitego architekta, który za wzór przyjął włoskie 
teatro Olimpico), a jego inaugurację 3 stycznia 1638 roku uświetniła tragedia 
Vondla Gysbreght van Aemstel, oparta na średniowiecznych wydarzeniach z hi-
storii amsterdamu. 

Kim jest tytułowy bohater sztuki? wymaga to kilku słów wyjaśnienia. 
w średniowieczu tereny przy ujściu amsteli były własnością biskupstwa 
utrechckiego, niezwykle wpływowej prowincji kościelnej, która swym obsza-
rem obejmowała większość dzisiejszej Holandii. Biskupi nie byli jednak zain-
teresowani administrowaniem błotnistych i bagiennych terenów, wyznaczali 
więc swojego przedstawiciela zwanego villicus. Z biegiem czasu funkcja ta za-
częła przechodzić z ojców na synów, którzy zwykle nosili imię Gijsbreght25, co 
doprowadziło do powstania mini-dynastii z amstelle (tak nazywano też wtedy 

24 życie i twórczość Vondla obszernie omawiam we wstępie do: j. v a n  d e n  V o n -
d e l, Lucyfer, przeł. i oprac. P. Oczko, Kraków 2002 (II wyd. Kraków 2007) oraz P. O c z -
k o, Mit Lucyfera. Literackie dzieje Upadłego Anioła od starożytności po wiek XVII, Kraków 2005, 
s. 120–146.

25 Imię to w literaturze tematu występuje w wielu wersjach: Gijsbreght, Gysbreght, 
Gysbrecht, Gijsbert, Gysbert. O ile nie cytuję oryginału, używam zwykle formy Gijsbrecht. 
Podobnie wygląda kwestia pisowni nazwy amstel/aemstel.
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amsterdam). „Gijsbreghtowie” zyskiwali coraz większą władzę i wpływami 
swymi obejmowali coraz szersze obszary. dogodną sytuację ku temu stwarza-
ły konflikty i polityczne rozgrywki pomiędzy biskupami utrechtu a hrabiami 
Holandii. wiejskie domostwo Gijsbreghtów przekształciło się też z czasem 
w niewielki, skromny zameczek.

Kanwą dla sztuki Vondla stał się średniowieczny epizod z historii mia-
sta (z 1304 roku): oblężenie i zdobycie zamku amstel, będące według poety 
odwetem za zamordowanie hrabiego Holandii, Florisa V. Fabuła dramatu za-
sadniczo odbiega jednak od historycznej prawdy, wiąże z sobą bowiem dwa 
zupełnie odrębne wydarzenia z różnych lat. Floris V faktycznie został za-
mordowany, miało to jednak miejsce w 1296 roku. Zawarł on pakt feudalny 
z królem Francji, co oznaczało złamanie porozumienia z królem angielskim, 
edwardem I. wtedy to grupa holenderskich możnowładców dowodzona 
przez Hermana van woerden, Gijsbrechta van amstel (IV) i Gerarda van 
Velsen, powodowana osobistymi porachunkami z hrabią i mająca nadzieję na 
otrzymanie nagrody, powzięła plan porwania Florisa i przewiezienia go do 
anglii. Hrabiego pojmano i osadzono w zamku Muiden, a w obliczu groź-
by odbicia – zasztyletowano. jego mordercy zostali ukarani, lub też – jak 
Gijsbrecht van amstel – musieli uciekać. Historia ta była w Holandii nie-
zwykle popularna i stała się tematem licznych pieśni ludowych, Floris przed-
stawiany był jednak w nich zwykle jako bohater negatywny: uwodziciel żon, 
chciwy feudał i okrutnik.

drugie wydarzenie – oblężenie amsterdamu – miało miejsce kilka lat póź-
niej, w 1304 roku, lecz jego głównym bohaterem był nie Gijsbreght, a jan van 
aemstel, ówczesny zarządca miasta. Przyczyna konfliktu była prozaiczna i nie 
miała nic wspólnego z zamordowaniem Florisa V. Kiedy kolejny hrabia Holandii, 
wilhelm III dobry, zaangażował się w walkę ze swym flamandzkim rywalem, 
jan van aemstel postanowił uniezależnić się od swojego zwierzchnika i uforty-
fikował osadę. w odwecie oddziały księcia otoczyły miasto, a jan van aemstel 
skapitulował po dwutygodniowym oblężeniu. Miasto nie zostało spalone ani 
zniszczone – mieszkańcy zostali jedynie zmuszeni do rozebrania fortyfikacji 
i umocnień, nałożono też wysoką kontrybucję i wycofano przywileje26. dramat 

26 Por. G. M a k, op. cit., s. 11–13.
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Vondla, jak zobaczymy, przedstawia tę historię zupełnie inaczej – opisane po-
wyżej wydarzenia łączy w jedną całość fabularną, a postaciom historycznym 
powierza zupełnie inne role. 

Ponieważ premierę sztuki zaplanowano pierwotnie na Boże Narodzenie, 
w owym to dniu umieścił Vondel, przesadnie dbały o zasadę trzech jedności, 
akcję swego dramatu. jego treść jest następująca: oblężenie amsterdamu trwa 
już cały rok, a miasto otoczone jest przez żądnych zemsty zwolenników zamor-
dowanego Florisa V, okrutnego władcy. Bohaterską obroną dowodzi Gijsbrecht 
z amstel, który brał udział we wcześniejszej wyprawie przeciwko okrutnikowi, 
postać niewinna i szlachetna. Komentując oblężenie, stwierdza on:

Ponieważ pomścić chcą swego Florisa,
Którego śmierć przeklęta mój ból sprowadziła,
Cierpię jak tylko człowiek cierpieć może,
lecz swój krzyż niosę sam w pokorze27.

25 grudnia wyczerpani oblężeniem amsterdamczycy budzą się jednak 
rano i stwierdzają ze zdumieniem, że wróg odszedł. w obozie pozostał tyl-
ko jeden człowiek, niejaki Vosmeer de spie (nazwisko to oznacza lisa Mor-
skiego – szpiega / złego szeląga i oczywiście budzi stosowne konotacje...), 
który – skrzywdzony przez dawnych współtowarzyszy – prosi Gijsbrechta 
o wpuszczenie do miasta. doradza też zziębniętym mieszkańcom, którym 
brakuje opału, aby wciągnęli za bramy wyładowany drewnem okręt o znaczą-
cej nazwie Zeepaert (Koń morski). O północy, gdy amsterdamczycy uczest-
niczą w bożonarodzeniowej mszy, spod drew wychodzą uzbrojeni wojownicy, 
podpalają miasto i rozpoczynają rzeź. Zrozpaczony Gijsbrecht w ostatniej 
chwili ratuje się ucieczką i płacze:

żegnaj moja ziemio znad amsteli i na innego pana czekaj. (1896)

27 j. v a n  d e n  V o n d e l, Gijsbreght van Aemstel, [w:] De Wereld is een speeltoneel. Klass-
ieke toneelspelen van Hooft en Vondel, utrecht–antwerpen 1968 (Spectrum van de Nederlandse 
Letterkunde, deel 13), numer wersu podaję w nawiasie.
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Nawet niedomyślny widz zauważy tu podobieństwo sztuki do histo-
rii trojańskiej, uważny i wykształcony rozpozna zaś w tragedii dramatyzację  
II księgi Eneidy wergiliusza z Gijsbrechtem jako eneaszem i Vosmeerem jako 
ulissesem. Vondel nie starał się jednak ukryć literackiej inspiracji, a w prologu 
do dramatu pisał otwarcie:

tu starożytna troja na nowo się zrodzi,
I w proch upadnie w łunie amsterdamu,
amstela nasza jak Ksantos popłynie
Zbroczona krwią [...]. (Voorspel, 16–19)

Nie sposób nie docenić pomysłowości Vondla, który w ten sposób po-
stanowił obdarzyć amsterdam najpiękniejszym darem – mitem. Za pomocą 
hiperbolizacji poeta buduje bowiem w pewnym sensie przestrzeń mityczną 
– amsterdam z jego sztuki to nie mała średniowieczna osada, ale duże miasto, 
siedziba biskupstwa, a jego topografia w dużej mierze pokrywa się z planem 
amsterdamu z roku 1637. widzowie obserwują więc akcję toczącą się w zna-
nych im na co dzień miejscach. Zamek Gijsbrechta ma też odpowiednio mo-
numentalne proporcje28. 

Mit ten Vondel buduje również za sprawą licznych odwołań do tradycji 
antycznej, widocznych zwłaszcza w przejmujących pieśniach chóru kończą-
cych każdy akt. już samo umieszczenie „holenderskiej historii” w klasycznym 
kontekście literackim stanowiło silny czynnik uwznioślający i nobilitujący. Nie-
wątpliwego dramatyzmu dodawało też porównanie oblężonego amsterdamu 
do troi. Gysbreght van Aemstel rozpoczyna się słowami tytułowego bohatera:

w końcu bogowie, spoglądając z góry
litościwie ujrzeli oblegane mury
I nieszczęśliwy lud mój, co o łaskę prosi
I przerażony modły swe zanosi. (1–4)

28 Podobny zabieg stosują też często mistrzowie malarstwa holenderskiego XVII wie-
ku: słynny obraz jacoba van Ruisdaela Zamek w Bentheim przedstawia budowlę stojącą na 
niedostępnej, wyniosłej górze, podczas gdy w rzeczywistości znajduje się ona na niewiel-
kim tylko wzniesieniu.
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Podobne emocje odnajdujemy w słowach eneasza zdającego relację 
o upadku miasta:

lecz jeśli tak pragniesz
Poznać niedolę naszą i o trudzie
troi ostatnim cokolwiek usłyszeć,
to choć się wzdryga na to przypomnienie
serce i chciałoby uciec od bólu [...]29

 
Paralele z wojną trojańską Vondel podkreśla niezwykle starannie. Kiedy 

statek z ukrytymi napastnikami zostaje wciągnięty do miasta, dramaturg wkła-
da w usta Vosmeera, skądinąd prostego żołnierza, następujące słowa:

Mieszkańcy miasta Konia Morskiego wciągnęli
Z triumfem i pieśnią, jak niegdyś trojanie. (618–619)

tak świadome i dobitne eksponowanie relacji intertekstualnej wydaje się 
być celowe, prowadzi bowiem do obudzenia w widzach patriotycznych uczuć, 
odwołując się zresztą do różnych emocji. widownia amsterdamskiego teatru 
nie tylko bowiem dostrzegała w historii swego miasta heroiczny los troi, ale 
również mogła być dumna, że w jej języku ojczystym można oddać jedno 
z najsławniejszych wydarzeń starożytności. tworząc efekt dramatyczny, Von-
del jest więc bardziej zainteresowany tym, co dzieje się na widowni, a nie tym, 
co na scenie. Przed uchodzącym z amsterdamu na wygnanie Gijsbrechtem 
niczym deus ex machina pojawia się archanioł Rafael i wypowiada znamienne 
słowa:

Nie będzie twych potomnych chwała zapomniana,
I nie zaginą cześć i honor, twa szlachetna krew,
a stara nazwa amstel przetrwa przechowana
w zamkach i miastach, w sprawach godnych też.
a kiedy amsterdamski teatr drzwi swoje otworzy,
Publiczność twoim czynom pierwsza hołdy złoży. (1843–1849)

29 we r g i l i u s z, Eneida, przeł. Z. Kubiak, warszawa 1998, s. 78.
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sztuka traktuje więc nie tyle o wielkości Gijsbrechta, a amsterdamu, 
o czym świadczy właśnie otwarcie pierwszego w tym mieście teatru – amster-
damczycy zasiadający na widowni są wszak urzeczywistnieniem tej wielkości, 
naturalną konsekwencją i podsumowaniem tego, co sami oglądają właśnie na 
deskach sceny...30

Mimo entuzjastycznego odbioru sztuki, Gysbreght van Aemstel nie przypadł 
do gustu kalwińskim predykantom, którzy sprzeciwili się katolickiej wymowie 
dramatu pokazującego „zabobony” papiestwa, takie jak msza, biskup, koś-
cielne pieśni czy zakonnice. Religijne zaślepienie nie dopuściło do nich pro-
stej argumentacji, że dramat przedstawiający historię sprzed kilkuset lat musi 
ukazać również panujące w owym czasie zwyczaje. Kalwińskim duchownym 
nie udało się jednak doprowadzić do zakazu wystawiania tragedii, uzyskali 
jedynie to, że premierę przeniesiono na 3 stycznia, dzień mniej czcigodny niż 
Boże Narodzenie. Vondel również musiał iść na kompromis i przed premierą 
usunął najbardziej „niepoprawne religijnie” fragmenty. sztuka zaś cieszyła się 
ogromną popularnością i za życia poety wystawiana była aż 121 razy31. 

Gysbreght van Aemstel  nie był jednak pierwszym dramatem Złotego wie-
ku odwołującym się do średniowiecznej przeszłości Holandii. już wcześniej, 
w 1613 roku, inny wielki twórca, Pieter Corneliszoon Hooft w swej tragedii 
Geeraerdt van Velsen (Gerard z Velsen) podjął temat zamordowania hrabiego Flo-
risa V, choć również rozminął się z historyczną prawdą. Hooft ukazał w niej 
wcześniejsze losy Gijsbrechta. tytułowy bohater dramatu, Gerard z Velsen, 
staje na czele spisku, by zemścić się na hrabim za doznane krzywdy. więzi 
go i doprowadza do jego śmierci, co staje się powodem wojny domowej i za-
mieszek. jego przeciwieństwem jest w dramacie Hoofta niejaki Gijsbert van 
aemstel, bohater szlachetny i prawy, przeciwnik rozwiązań siłowych i samo-
sądu, dążący do osądzenia i skazania hrabiego Florisa przed parlamentem, 
w majestacie prawa. 

w Gerardzie z Velsen pojawia się też zapowiedź przyszłej chwały am-
sterdamu. Oto przed chórem pojawia się bóg rzeki Vecht, aby, jak pisze 

30 Por. j. P r u d h o e, Joost van den Vondel: The Dramatic Technique of  „Gysbreght van Aem-
stel” and „Lucifer” Considered as a Contribution to World Tragedy, „Modern language Review” 
lI, 1956.

31 Zob. B. a l b a c h, Drie eeuwen ‘Gijsbreght van Aemstel’, amsterdam 1937.
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w streszczeniu swego dramatu Hooft, nauczyć go, że wszystkie te nieszczęś-
cia przygotują drogę do rozkwitu amsterdamu; pociesza go też w obecnej 
niedoli, opowiadając o mającej nadejść świetności miasta i całej wspólnej Oj-
czyzny32.

to jednak przede wszystkim tragedia Vondla przyczyniła się do powsta-
nia legendy Gijsbrechta jako bohatera narodowego. Kiedy w 1994 roku ar-
cheolodzy odkopali przy Nieuwezijds Kolk resztki budowli, która mogła być 
niegdyś jego zamkiem, tłumy rozentuzjazmowanych amsterdamczyków przy-
szły oglądać znalezisko i z nabożeństwem wpatrywały się w tkwiące w glinie 
resztki fundamentów33. Gysbreght van Aemstel wystawiany był zaś przez lata, za-
wsze w dniu 3 stycznia, na pamiątkę otwarcia teatru, a rocznica jego premiery 
wyznaczała także początek nowego sezonu. dopiero w 1969 roku jego miej-
sce zajęła inna, lecz również amsterdamska sztuka, omawiany już Hiszpański 
Brabantczyk Bredera... 

Gysbreght van Aemstel zawiera również interesujące polonicum. wspomniany 
już archanioł Rafael rozkazuje Gijsbrechtowi opuścić zamek. Osłoni drogę 
uciekiniera gęstą mgłą, aby nie dogonił go pościg, sam zaś będzie wskazywać 
mu drogę niczym gwiazda. Gijsbrecht, jak niegdyś eneasz, ma udać się do 
żyznej pruskiej ziemi, dokąd dociera płynąca z polskich gór wisła:

Odwagi nabierz, poniechaj rozpaczy,
słuchaj tego, co sam Bóg rozkazać ci raczy,
wolą jest jego, byś osiadł aż w Prusów krainie,
Przez nią, hen od gór polskich wisła, szemrząc, płynie,
łagodnie obmywając brzegi urodzajne.
tam czekaj aż tu zgasną żądze zemsty marne,
w tym świecie lepszym syn twój miasto – Nową Holandię zbuduje,
ty o smutku zapomnisz, który cię frasuje. (1855–1864)

32 P. C. H o o f t, Geeraerdt van Velsen, Inhoudt, [w:] De Wereld is een speeeltoneel..., s. 109, 
w. 56–60.

33 G. M a k, op. cit., s. 14–15.
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uciekający z amsterdamu – troi – „bohater wypędzony”34 Gijsbrecht 
zbudować ma więc Nową Holandię – Rzym. Prawdopodobnie Vondlowi zna-
ny był fakt, że w Prusach wschodnich osiedlali się w owym czasie holender-
scy emigranci. dzisiejszy Pasłęk, założony w 1297 roku przez sprowadzo-
nych przez Krzyżaków kolonistów niderlandzkich, nosił do 1945 roku nazwę 
Preußisch Holland (Pruska Holandia). do dziś miasto zachowało holenderski 
układ urbanistyczny, a na murze pasłęckiego ratusza znajduje się osiemnasto-
wieczna pamiątkowa tablica z napisem „urbs haec, a Batavis refugis Hollandia 
tanquam. tutamen structa et nomen adepta fuit. si cereale solum, prospectum 
et reliqua cernas, regno paucas dixeris esse pares” (Miasto to zawdzięcza swój 
system obronny, swe budynki i swe imię uciekinierom z Batawii, albo raczej 
z Holandii. jeśli zważysz ziemię żyzną, widok i pozostałe sprawy, powiesz, 
że nieliczne państwa są równe temu królestwu). Holenderscy osadnicy zwani 
Olendrami – zwłaszcza zaś tak bliscy Vondlowi mennonici – znawcy melio-
racji, żyli też na żuławach wiślanych, zachowując przez wieki swoją własną, 
odrębną kulturę35. Nic w tym dziwnego – tereny te musiały przypominać im 
ich dawną ojczyznę. „Owo zgoła situ [położeniem] i wesołością  jest podobna 
Holandia naszej żuławie Pruskiej” – zauważał jakub sobieski36.

śladów legendy Gijsbrechta doszukiwano się również w heraldyce. Otóż 
dick e. H. de Boer, holenderski mediewista, postawił niezwykle ciekawą tezę, 
iż rycerzem z pasłęckiego herbu i najstarszych pieczęci miejskich może być 

34 Zob. a. B o r o w s k i, Bohater wypędzony. Z motywów baroku polsko-holenderskiego, „Ze-
szyty Naukowe uniwersytetu jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1975, 33, s. 19– 
–32. autor omawia dokładnie topikę „bohatera wypędzonego” w literackim i kulturowym 
kontekście siedemnastowiecznych Niderlandów i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
dramatu Vondla. Zwraca też uwagę na aspekt biograficzny – rodzina dramaturga  była 
przecież typowym przykładem „ludzi wygnanych”.

35 Na ten temat obszerna bibliografia, np.: I. B a r a n o w s k i, Wsie holenderskie na 
ziemiach polskich, „Przegląd Historyczny” 1915; s. I n g l o t, Problem kolonizacji flamandzko- 
-holenderskiej w Niemczech i w Polsce, „Kwartalnik Historyczny” 1929; M. B o g u c k a, Rzecz-
pospolita szlachecka a Niderlandy, [w:] Niderlandy a Polska. Materiały sesji naukowej, łódź 1978, 
s. 16–19; G. H. w i l l i a m s, Anabaptism and Spiritualism in Poland and Lithuania, [w:] Studia 
nad arianizmem, red. l. Chmaj, warszawa 1959; Olędry. Przestrzenie obok nas. Katalog wystawy 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2006.

36 j. s o b i e s k i, op. cit., s. 27.
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właśnie Gijsbrecht van amstel! Ów historyczny Gijsbrecht nie miałby jednak 
nic wspólnego z pozytywnym bohaterem Vondla, ani tym bardziej Hoofta 
– był zbrodniarzem, który uczestniczył w porwaniu i zasztyletowaniu hrabie-
go Florisa V w 1296 roku, a następnie, w obawie przed karą, musiał uchodzić 
z Holandii. Na podstawie analizy wielu średniowiecznych dokumentów de 
Boer udowadnia, że to właśnie on był najprawdopodobniej jednym z pierw-
szych osadników holenderskich przybyłych do Prus, a jego herb rodowy 
w zaskakujący sposób przypomina herb Pasłęka, założonego zaledwie rok 
po ucieczce Gijsbrechta37. Przytacza też interesujące fakty z krucjaty rycer-
stwa europejskiego zorganizowanej w 1343 roku przeciw Prusom. drużyna 
w pewnym momencie podzieliła się na dwie części – Holendrzy wraz z wil-
lemem IV nadłożyli drogi, aby odwiedzić Pasłęk, w którym, jak sugeruje de 
Boer, odnaleźć mogli swych krewnych. Nota bene, herb Pasłęka to nie typowy 
herb miejski, a rycerski... jest więc możliwe, że Vondel podczas pisania swego 
dramatu mógł zetknąć się z jakimiś historycznymi przekazami i swobodnie 
je zaadaptować, pasowały bowiem doskonale do jego wizji Gijsbrechta-ene-
asza.

Gysbreght van Aemstel, jak już wspomniano, przyczynił się do nobilitacji 
amsterdamu i powstania mitu o jego wielkości. Vondel stworzył bowiem pa-
tetyczną tragedię na bagnach i tamach, wprowadził do niej dzielnych rycerzy, 
dziewice i anioły. w taki sposób błota u ujścia amsteli stały się świadkami 
heroizmu, powinności i oddania, szlachetności ducha godnej literatury... 

Miasto to uczynił Vondel bohaterem wielu swych wierszy, w których sła-
wił budowę ratusza, otwarcie giełdy. w znanym utworze Op Amstelredam (Na 
amsterdam) przedstawił je jako „cesarzową europy”:

stolica europy, gdzie wiodą Ij, amstela,
w koronie Cesarzowej, bogactwa swe rozplenia,
amsterdam czołem jasnym dosięga nieb sklepienie,
Choć w piersi Plutonowe, w bagna wpuszcza korzenie.
jakich wód żaglem statków on nigdy nie ocienia?
Na których rynkach świata towarów licznych nie ma?

37 d. e. H. d e  B o e r, Mit, czy rzeczywistość? Definitywne rozwiązanie zagadek wokół 
założenia miasta „Holland”, „Głos Pasłęka” 1997, 11(82), s. 10–12.
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jest nawet tam, gdzie rządzą pogańscy muzułmanie,
swe prawa ustanawia na całym Oceanie.
Pod swoje skrzydła mocne wciąż zbiera nowe dusze,
Okręty pełne skarbów do niego zmierzać muszą.
świetność ta trwała będzie dopóki cni Rajcowie
wskazywać zawsze będą dla Miasta dobrą drogę38.

wdzięczni mieszkańcy amsterdamu nigdy mu tego nie zapomnieli. jako 
szczęśliwie spełnione proroctwo traktowali bowiem słowa anioła Rafaela:

lecz nie zapłacze i nie zadrży miasto zrujnowane,
Z popiołu, prochu w większej chwale wstanie. (1829–1830)

Bredero i Vondel kładą podwaliny pod mit, który trwa po dziś dzień. Mit 
amsterdamu, spowitej w mgłę wenecji Północy, miasta spinozy, Kartezjusza 
i Rembrandta, tysięcy mostów, pnących się stromo w niebo szczytów domów, 
protoplasty Nowego jorku, zbudowanego na bagnach cudu świata... symbolu 
wolności, tolerancji i demokracji, jaskini dekadencji, mekki marzycieli i out-
siderów, ucieczki dla tych, którzy nie mogą znaleźć swojego miejsca i myślą 
o lepszym świecie. Miasta-legendy, miasta-zjawiska, miasta sprzeczności i pa-
radoksów...

summary
the paper discusses the image of  amsterdam in 17th-century dutch literature, the 
creation of  a myth of  a historical city (by seeking parallels to the Aeneid), rapid 
economic and cultural development of  amsterdam in the 17th century, and the 
formation of  a dutch national and cultural identity after the political division 

38 j. v a n  d e n  V o n d e l, Op Amstelredam, [w:] Vondel. Volledige dichtwerken en oor-
spronkelijk proza, ed. a. Verwey, amsterdam 1937, s. 935. wiersz jest pełen rozmaitych 
aluzji, np. „korona cesarska” to odniesienie do herbu amsterdamu, „korzenie w bagnach” 
oznaczają drewniane pale, na których zbudowano miasto. „Ocean” odnosi się zaś do do-
minacji Holendrów w Indiach wschodnich i działalności Kompani wschodnioindyjskiej.  
w oryginale niderlandzkim amsterdam – miasto – jest rodzaju żeńskiego.

terminus1_2_2009.indb   185 2009-11-30   09:22:40



Piotr Oczko186

of  the low Countries into North and south. the author analyses the works of  
Gerbrand adriaenszoon Bredero (Spaanschen Brabander Jerolimo) and joost van den 
Vondel (Gysbreght van Aemstel).
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