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Batawizm - kuzyn sarmatyzmu? 

Ostatnie dekady XVI wieku to w Niderlandach czas ogromnych przemian po
litycznych i społecznych, będących rezultatem powstania ludności przeciwko 

rządzącym krajem hiszpańskim Habsburgom. Proklamowanie w 1579 roku unii 
w Utrechcie, zrzeszającej siedem zbuntowanych przeciw Hiszpanii prowincji północ
nych, dało podwaliny pod powstanie nowego państwa - Republiki Zjednoczonych 
Prowincji Niderlandów, zalążku dzisiejszej Holandii. Dwa lata później zaś zgroma
dzone w Hadze Stany Generalne oficjalnie zdetronizowały Filipa II, nazywając go 
tyranem, gwałcicielem wolności religijnej i praw swych poddanych. Akt ten był de
klaracją suwerenności i przejęcia władzy przez Stany, stanowiące od tej pory repre
zentację społeczeństwa. Nigdy faktycznie jednak nie ogłoszono powstania Republiki 
(istniała w kraju namiastka monarchii w osobie Namiestnika i rodziny Orańskiej). 
Nowo utworzone państwo było zaś federacją siedmiu równoprawnych i suwerennych 
prowincji madających odrębne władze - Stany Prowincjonalne, różne struktury ad
ministracyjne, systemy monetarne i prawodawstwo1. 

Prowincje owe były silnie zróżnicowane pod względem kulturowym, geograficz
nym i społecznym, kierowały się sprzecznymi interesami i miały odmienny potencjał 
ekonomiczny, a co za tym idzie - polityczny. Karty rozdawała bogata Holandia, uboż
sza Fryzja, Zelandia i Geldria miały mniej do powiedzenia. Prowadziło to do anta
gonizmów i niechęci. Narodziny organizmu państwowego i konieczność sprawnego 
zarządzania nim, zwłaszcza w czasie trwającej wciąż wojny, wymagały więc scemen- 
towania i zjednoczenia składających się na niego jednostek, zbudowania poczucia 
wspólnoty i wykształcenia się nowego typu tożsamości, czyli wyznaczenia duchowej 
przestrzeni narodu. W perspektywie, powstanie nowego państwa doprowadzi oczy
wiście do kwestii identyfikacji narodowej i pytania: kim są i jacy są Holendrzy? 

J. B a 1 i c k i, M. Bogucka, Historia Holandii, Wrocław 1976, s. 157. 
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Zbudowanie tożsamości było rzeczą wyjątkowo karkołomną, gdyż tak naprawdę 
trudno było znaleźć czynnik, który mógłby stanowić o połączeniu siedmiu zróżni
cowanych prowincji w jedną całość1 2. Geograficzne granice naturalne nowego kraju 
(Morze Północne, groote riviere - wielkie rzeki Moza, Ren, Skelda i Waal na zacho
dzie i południu oraz rzeka Ems na wschodzie) nie były przekonujące, gdyż wielu jego 
mieszkańców wciąż nostalgicznie myślało o Niderlandach jako kulturowej całości 
i nie przestawało marzyć o odzyskaniu i przyłączeniu ciemiężonych przez katolickich 
Hiszpanów prowincji południowych. Słynna mapa Holandii Johanna Doetichuma 
z 1598 roku, wpisująca kraj w popularny motyw lwa - Leo Belgicus, w dalszym cią
gu przedstawia Południe i Północ jako jeden organizm. W Republice znalazło też 
schronienie wielu emigrantów z Południa, którzy wciąż pamiętali o swoich domach 
w Antwerpii czy Gandawie - co było choćby jednym z powodów odnowienia wojny 
z Hiszpanią w 1621 roku. 

1 Por. S. Schama, The Embarrassement of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in the Golden 
Ages, New York 1987, s. 51-65. Tropem myśli Schamy idzie A. Ziemba, autor znakomitej monografii 
Nowe dzieci Izraela. Stary Testament w kulturze holenderskiej XVII wieku. Warszawa 2000, który w roz
dziale Etos narodowy w Niderlandach XVI-XVIII wieku zwraca uwagę na podobne kryteria i czynniki 
wyodrębniania się tożsamości narodowej Holendrów, opiera się jednak na znacznie bogatszym materia
le źródłowym i dogłębniej go analizuje.

' Niezwykle ciekawą genealogię rodziny Orańskiej przytacza N. Davies, Europa. Rozprawa histo
ryka z historią, tłum. E. Tabakowska, Kraków 1998, s. 568-570.

Czynnikiem jednoczącym nie był także język - na północy dominowały dialek
ty języka fryzyjskiego, w centrum używano rozmaitych dialektów niderlandzkich, 
a na południu panowały niderlandzko-dolnoniemieckie dialekty pogranicza. Mową 
dworu był francuski, uczeni zaś porozumiewali się po łacinie. Dopiero przekład Bi
blii z 1637 roku, postulowany przez Stany Generalne, przyczynił się do powstania 
ponadregionalnego języka niderlandzkiego, który stał się w kraju powszechny nie 
wcześniej niż około 1650 roku, o czym pisał z dumą Joost van den Vondel, Princeps 
Poetarum, najwybitniejszy dramaturg holenderskiego Złotego Wieku. 

Religia stanowiła raczej źródło różnic i konfliktów. Wyznawcy kalwinizmu stano
wili od dziesięciu do pięćdziesięciu pięciu procent populacji (podają tak różne źród
ła, choć dolna cyfra wydaje się mało prawdopodobna), pozostali mieszkańcy trzy
mali się jednak katolicyzmu lub byli członkami rozmaitych odłamów protestanckich. 
W Amsterdamie rosła też w siłę społeczność żydowskich emigrantów. Kalwinizm był 
co prawda religią dominującą i faworyzowaną, zwłaszcza że wyznawali go członko
wie elit, nigdy jednak nie został proklamowany jako oficjalna religia państwowa. 

Nieco silniej do powstania ponadprowincjonalnej wspólnoty przyczyniała się 
obecność rodziny Orańskiej3, pełniącej rolę quasi-monarchiczną. Książę Wilhelm 
Orański - Milczek, przywódca antyhiszpańskiego powstania, początkowo nie kwe
stionował praw Filipa II, o czym mówi siedemnastowieczna pieśń ludowa Wilhelmus, 
będąca dziś hymnem narodowym Holandii:
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Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ik van Duitsen bloed.
Den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in de doed.
Een Prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd. 
Den koning van Hispanje 
heb ik altijd geeerd.

Ja, Wilhelm z kraju Nassau,
Z niemieckiej4 jestem krwi.

4 Niemiecka krew (ród) - 'duitse bloed’. Słowo ‘duits’ oznacza we współczesnym języku niderlandz
kim ‘niemiecki’, w siedemnastowiecznym kontekście jest jednak nieprzetłumaczalne, odnosi się bowiem 
do szerokiego obszaru dialektów germańskich. Pochodzi od łacińskiego określenia języka ’theodiscus’ 
- ludowy, w odróżnieniu od łaciny. W XVII wiekiem jako ‘duits’ określano również język niderlandzki. 
Mimo że dzisiejsze Nassau leży na terenie Niemiec, nie należy doszukiwać się w pieśni elementów nie
mieckiej identyfikacji narodowej Wilhelma, ‘duits’ jest tu jedynie wyznacznikiem szerokiej regionalnej 
tożsamości.

5 Niekoniecznie słusznie, o czym piszą J. B a 1 i c k i, M. B o g u c k a, op. cit., s. 139.
" S. S c h a m a, op. cif., s. 67.

Ojczyznę moją wiernie
Do śmierci będę czcił.
Księciem Oranii wolnym,
I nie znam co to lęk,
Królowi zaś Hiszpanii
Czci nie skąpiłem swej.

Wilhelm występował więc tylko jako namiestnik hiszpańskiego władcy, działający 
w obronie ludu krzywdzonego przez złych doradców króla. Po detronizacji Filipa II 
funkcję tę zachowano - każda z prowincji mianowała własnego namiestnika, ksią
żęta Orańscy zaś sprawowali główne dowództwo nad flotą i armią. Ich wpływy były 
bardzo duże, więc w powszechnym przekonaniu stanowili oni ekwiwalent monarchii. 
Zamordowanie Wilhelma w Delft w 1584 roku przez nasłanego przez Filipa II zama
chowca przyczyniło się nawet do powstania pewnych form kultu, a jego grób stał się 
miejscem pielgrzymek. Osoba Wilhelma urosła zaś do rangi tytanicznego, niezłom
nego bohatera narodowego, przeciwnika tyranii i symbolu wolności, zyskując przez 
to wymiar mityczny5.

Czynnikami konsolidującymi społeczność były więc początkowo: wojna z Hiszpa
nią, posiadanie wspólnego wroga-tyrana, walka o własną, słuszną sprawę i powsta
nie Republiki Zjednoczonych Prowincji, co dało później podstawę do wysunięcia 
bardziej dogłębnych wniosków. Oto Holendrzy, jak zauważył Simon Schama6, kon
struowali tożsamość narodową w patriotycznym przekonaniu, że swą państwowość 
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tworzą od samego początku jako zupełnie nową jakość, odcinając się stanowczo od 
przeszłości i budując własną, odrębną i niezależną od nikogo przyszłość.

W tworzeniu owej samoświadomości, co sugeruje Schama7 * 9, pomogło zaś odszu
kiwanie analogii i porównań w historii, nie tej najnowszej, ta była bowiem bolesna, 
uwikłana w polityczne zależności i skalana, ale mitycznej, starożytnej. Holendrzy 
skierowali więc wzrok ku Biblii - Staremu Testamentowi i opisanym w nim dziejom 
Izraela oraz ku małemu germańskiemu plemieniu, które w I wieku zamieszkiwało 
wyspę utworzoną przez rzeki Ren i Waal - Batawom. Pokrewieństwo z pierwszymi 
z nich uznawali za symboliczne i duchowe, drugich zaś traktowali jako swych praoj
ców i dawców narodowej spuścizny.

7 Ibidem, s. 68.
"Tacyt, Dzieła, t. 2, tłum. S. Hammer, Warszawa 1957, s. 280.
9 Tacyt nazywa go mylnie Claudiusem (‘Klaudiuszem’), podczas gdy w rzeczywistości nosił on imię 

lulius (‘Juliusz’), błąd ten powicia większość autorów niderlandzkich XVII wieku.

Holendrzy, poszukujący batawskich korzeni i piszący swą genealogię, nie różnili 
się od innych narodów Europy, które w tym czasie w starożytnej przeszłości doszuki
wały się swojej etnogenezy. We Francji kwitnął frankogalizm, widzący swe początki 
w upadku Troi, w Niemczech teutonizm, w Polsce zaś sarmatyzm. W Polsce w po
szukiwaniu swej tożsamości odwoływano się do Klaudiusza Ptolemeusza, Holendrzy 
sięgali zaś do Pliniusza, Strabona, a przede wszystkim Tacyta i jego Dziejów. Rzymski 
historyk pisał tak:

Ze wszystkich tych [germańskich] szczepów najdzielniejsi są Batawowie, którzy za
mieszkują wyspę rzeki Ren, natomiast kraju pobrzeżnego niewiele; lud ten należał kiedyś 
do Chattów, lecz wskutek niepokojów wewnętrznych przeprawił się do tych siedzib, gdzie 
miał się stać częścią państwa rzymskiego. Trwa dotąd zaszczytne odznaczenie ich dawne
go z nami sojuszu; ani bowiem daniny ich nie upokarzają, ani celnik nie obdziera; zwol
nionych od ciężarów i podatków, a tylko do użycia w walce przeznaczonych, zachowuje się 
ich dla wojen, niby broń zaczepną i odporną."

Batawowie byli wiernymi sojusznikami Rzymu, pozyskanymi podczas wypraw Dru- 
zusa. Jednak w 70 roku, za Witeliusza i Wespazjana, pod wodzą swego przywódcy, 
Juliusza Cywilisa (Iuliusa Civilisa’) zbuntowali się przeciwko imperium, ciągnąc za 
sobą do walki pozostałe plemiona galijskie i germańskie. Bezpośrednim powodem 
powstania był bezwzględny pobór młodzieży i starszyzny germańskiej do armii 
rzymskiej. Początek rewolty opisuje Tacyt następująco:

Cywilis starszyznę ludu i najbardziej zdecydowanych z gminu zwołał pod płaszczy
kiem uczty ofiarnej do świętego gaju, a kiedy widział, że nocna wesołość ich podochociła, 
zacząwszy od pochwał i wysławiania ludu, wylicza bezprawia, rabunki i wszystkie inne 
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niewoli nieszczęścia: Nie istnieje już bowiem, jak dawniej, sprzymierzonych stosunek, lecz 
za niewolników są uważani [...]. Wydani są na łup prefektom i setnikom; a skoro ci łupami 
i krwią się nasycą, zmienia się ich i nowe wyszukuje schowki i rozmaite do grabienia tytu
ły. Zbliża się pobór, który synów od rodziców, braci od braci jakby na zawsze rozłącza
Z wielkim uznaniem wysłuchany, według barbarzyńskiego obrządku i wśród ojczystych 
zaklęć od wszystkich odbiera przysięgę.10 11

10 Ta c y t, op. cit., s. 189-190.
11 Ibidem, s. 189-259.
12 Cyt. za: A. Ziemba, op. cit., s. 99.

Powstanie stłumiono, a dokładny opis jego początkowych wydarzeń zawarł Tacyt 
na kartach Dziejów". Niestety, tekst Tacyta nie zachował się w całości, nie wiemy 
więc jak wyglądał ostatni etap rebelii i jakie konsekwencje wyciągnięto w stosun
ku do jej przywódców. Holendrzy wierzyli jednak, że zakończyła się ona zawarciem 
przymierza i odnowieniem braterstwa - Batawowie byli bowiem w ich mniemaniu 
„Rzymianom równi”.

Holendrzy, doszukujący się batawskiej genealogii, postępowali jak wiele europej
skich narodów mieszkających na terenach, które starożytni uważali za dzikie i barba
rzyńskie. Nobilitowali oni w ten sposób swoje domniemane dzieje (trudno bowiem 
uznać, że byli potomkami samych tylko Batawów). Sądzili: oto lud, który wpierw 
stał się sojusznikiem Rzymu, a potem jego godnym, walecznym przeciwnikiem. Ich 
historia zawierała w sobie również kuszącą analogię do niedawnych wydarzeń poli
tycznych i powstania przeciw hiszpańskim Habsburgom. Byli więc oni duchowymi 
prekursorami Holendrów:

Uyt Rhijnland, nyt des Betous aengegrensde paleń,
Dreeft Claudius Civilis der Romanen strang geweld.
Och mocht Neerland nu de vrijheid wederhalen
Door den Nassausen Held.12

Z reńskiej ziemi, gdzie batawskie słupy stoją,
Wyparł rzymski gwałt Cywilis Klaudiusz wielki.
Niech i teraz Niderlandy wolność nową
Otrzymają z nasauskiego bohatera ręki.

- pisał Hendrick Spieghel w wierszu, który ozdobił bramę triumfalną uświetniającą 
wjazd do Amsterdamu zwycięskiego Maurycego Orańskiego - nowego Civilisa. Ba- 
tawska przeszłość służyła więc jako rodzaj exemplum, które widziano nie tyle w sa
mej historii, co w sytuacji politycznej, w której znalazło się germańskie plemię. Jeśli 
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Batawowie byli dzielni, odważni i miłowali wolność, siłą rzeczy tacy musieli być i ich 
potomkowie - Holendrzy13.

” Por. I. Schöffe r, The Batavian Myth during the Sixteenth and Seventeenth Centuries, [w:] Ge- 
schiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd, ed. P. A. Μ. G e u r t s, 
A. E. Μ. Janssen, deel II: Geschiedbeoefening, Den Haag 1981, s. 93.

14 Por. np. E r a z m z R o 11 e r d a m u, Adagia, wyd. Μ. C y t o w s k a, Wrocław 1973, BN II 172, 
s. 363-366; Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, wyd. Μ. C y t o w s ka, Warszawa 1965, 
s. 55-56.

15 Np. Cornelius Aurelius, Defensio Gloriae Batavinae (1516) i Die Cronycke van Hollandt, Zeelandt 
en Vrieslandt - Divisiekroniek (1517); Gerardus Geldenhauer, Historia Batavica (1530); Bonaventura 
Vulcanius, Batavia... (1586); prace Pietera Cornelisa Bockenberga (wyd. 1584-1603); Hadrianus Junius, 
Batavia (1588); Janus Dousa - pater et ftlius, Bataviae Hollandiaeque Annales (1601); Petrus Scriverius, 
Batavia Illustrata (1609) i inne dzieła tegoż; Hugo Grotius, Liber de antiquitate reipublicae Batavicae 
(1610); Philips Cluverius, Germaniae antiquae libri tres (1616). Na ten temat Por. H. K a m p i n g a, De 
opvattingen van onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historiei der XVIe en XVIIe 
eeuw, Den Haag 1917; H. Van de Wa a 1, Drie eeuwen vaderlandsche geschieduitbeelding 1500-1800. 
Een iconologische Studie, deel I-II, Den Haag 1952.

Ponieważ każde kolejne wydanie - a było ich wiele - uzupełniano o swoiste aneksy - divisies, 
rozdziały omawiające wydarzenia, które miały miejsce po pierwszym wydaniu z 1517 roku kronika ta 
opierała się na dziele Johannesa à Leydis (około 1490), zawarta w nim koncepcja Holendrów - potom
ków Batawów była jednak całkowicie oryginalna.

17 L. Pralle, Die Wiederbelebung des Tacitus, Fulda 1932.
Wcześniejsze wydanie, również pod redakcją Lipsjusa, miało miejsce w Antwerpii w 1581 roku 

- Ad Annales Cornelii Taciti liber commentarius.
19 Por. E. L. Etter, Tacitus in der Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts, [w:] „Baseler Bei

träge zur Geschichtswissenschaft”, Band 102, Basel 1966, passim.

Pierwsze przejawy zainteresowania Batawami odnotowano w Niderlandach już 
w XVI wieku wraz z falą humanizmu (o „batawskim uchu” i „naszej Batawii” piszę 
choćby Erazm z Rotterdamu“1). Po raz pierwszy zajął się nimi około 1510 roku Gerar- 
dus Geldenhauer, który w swym dziele Lucubratiucula... de Batavorum Insula (wyd. 
1515) starał się - mylnie - udowodnić, że pochodzili oni z jego ojczystej Geldrii. 
W ślad za nim poszli tłumnie inni humaniści i autorzy kronik15, na ich czele Corne
lius Aurelius, autor niezwykle wpływowej i wielokrotnie wznawianej Die Cronycke 
van Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt („Kronika Holandii, Zelandii i Fryzji”, 1517) 
znanej jako Divisiekroniek'6, pierwszej pełnej historii rodzimych ziem napisanej w ję
zyku niderlandzkim. Cornelius Aurelius jako pierwszy postawił też tezę o powinowa
ctwie Batawów i Holendrów.

Duży wpływ na upowszechnienie się wiedzy o Batawach miało także samo od
krycie pism Tacyta w we włoskich i niemieckich klasztorach w XIV i XV wieku oraz 
ich dwie wielkie edycje: rzymska (1515) i bazylejska (1519)l7. W Holandii dzieła Ta
cyta ukazywały się kilkakrotnie w znakomitych lejdejskich edycjach Justusa Lipsju- 
sa'8, opatrzone jego komentarzem. Później doczekały się one także niderlandzkie
go przekładu Pietera Corneliszoona Hoofta. W Kraju Nizin „tacytyzm” zyskał dużą 
popularność, uzupełniał filozofię stoicką i kreował nowy typ moralności publicznej 
i politycznej, w przeciwieństwie do cieszącego się złą sławą makiawelizmu19.
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W XVII wieku batawskie fascynacje wybuchły z całą intensywnością20. Prowa
dzono nawet badania archeologiczne, które nierzadko fałszowano (np. „starożytny” 
kamień z inskrypcją: „Batavi amici et fratres Rom. Imp.” - „Batawowie przyjaciółmi 
i braćmi Cesarstwa Rzymskiego”). Humanistyczne genealogie obejmowały też inne 
germańskie plemiona, na przykład Belgów, Kanninenfatów i Fryzów, starano się 
jednak podkreślać ich odrębność21. Spod pióra kronikarzy i lejdejskich humanistów 
wyszło wiele publikacji omawiających owo zagadnienie, nierzadko o charakterze 
pseudonaukowym, w których legendy mieszały się z historią i spekulacjami. Szuka
no praprzodków samych Batawów i utożsamiano ich ze Scytami czy też bohaterami 
greckiej mitologii. W służbę zaprzęgnięto też toponomastykę: miasto Medemblik za
łożyć miała rzekomo sama Medea...22. Takiemu sposobowi myślenia nie należy się 
jednak zbytnio dziwić, wszak Isaiah Berlin trafnie zauważył, że naród to grupa ludzi 
mających takie samo, fałszywe przekonanie na temat swego pochodzenia.

20 Por. I. S c h 6 f fe r, op. cit., s. 85-108, oraz A. Z i e m b a, op. cit., s. 99-106.
21 W terminologii istniało jednak spore zamieszanie. Nazwy „Bclgac”, „Belgia” używano najpierw 

jako określenie całości Niderlandów północnych i południowych, następnie zaś ograniczono wyłącznie 
do tych ostatnich. Termin „Batavi’’, „Batavia” odnosił się głównie do Niderlandów północnych, choć 
i od tej reguły zdarzały się częste odstępstwa. Por. S. Grzybowski, Sarmaci a Holendrzy. Opinia 
staropolska wobec nowego narodu, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 1995, s. 18-19, 
Prace Historyczne XVII; A. Borowski, Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturalne i litera
ckie w dobie humanizmu, renesansu oraz baroku, [w:] Literatura staropolska a literatury europejskie, red. 
J. Śląski, Wrocław 1977, s. 237-238; idem, Związki kulturalno-literackie między Polską a Niderlandami 
w XVI-XVII w. a formowanie się nowożytnej europejskiej kultury literackiej, [w:] Niderlandyzm w sztuce 
polskiej, Warszawa 1995, s. 25-26; idem, Polska i Niderlandy w Europie - pierwsze stulecia wspólobecności 
w Europie i początki wzajemnych powiązań kulturalno-literackich, [w:] Ambasada Królewska Niderlan
dów w Warszawie, Wrocław 2003, s. 8-14.

22 S. S c h a m a, op. cit., s. 72.
23 G. Geldenhauer, Historia Batavica, 1530.
24 W. van Goudhoeven, D'oude chronijke ende historien van Holland, 1636. Por. S. S c h a m a, 

op. cit., s. 73.

Jedna z tych pseudonaukowych spekulacji23 zasługuje jednak na uwagę, stała się 
bowiem inspiracją dla dramaturgów. Sądzono, że Batawowie wzięli swój ród i nazwę 
od księcia Bata z plemienia Hermondurów (lub Chattów), zamieszkującego pierwot
nie rejon gór Harcu. Zmuszony do ucieczki Bato znalazł schronienie na wyspie Renu, 
którą od jego imienia nazwano Batawią. Jego brat Salandus osiedlił się z kolei na 
zachodzie, a jego imię dało początek nazwie krainy Zelandia, ku chwale zaś ich ojca 
Mitellusa główne zelandzkie miasto zwać się miało Middelburg. Było to oczywiście 
sprzeczne z jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem, bo nawet najprostszy holenderski 
wieśniak mógł łatwo stwierdzić, że Zeeland to po prostu „kraj nad morzem”, Middle- 
burg zaś to „twierdza środka”24. Miasta konkurowały ze sobą w poszukiwaniu bataw- 
skich korzeni. Nazwę nadmorskiej miejscowości Katwijk wywodzono od plemienia 
Chattów - Kattów. Wygrała bezsprzecznie Lejda, która w 1575 roku, jako swą łaciń
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ską nazwę, przyjęła miano Lugdunum Batavorum i pretendowała do bycia pierwszą 
stolicą starożytnych Germanów. Jedyny, niewygodny dla humanistów i historyków 
problem stanowiło tylko zagospodarowanie pustej przestrzeni czasowej pomiędzy 
Batawami a pojawieniem się średniowiecznego hrabstwa Holandii, innymi słowy, 
zintegrowanie batawskiej starożytności z holenderską nowożytnością25.

251. S c h ó f f e r, op. cit., s. 92.
26 Z jednym wyjątkiem: sporadycznie w językoznawstwie anglosaskim terminem batavism określa 

się dawne zapożyczenia leksykalne z języka niderlandzkiego.
27 Batawizm lub „batawizm” pojawiają się w pracach A. B o r o w s k i e g o, np. Polska a Niderlandy, 

op. cit., s. 235.
2" Rembrandt dokona! następnie przemalowali, zmniejszył płótno do jednej czwartej (być może 

zrobił to późniejszy nabywca); okrojony, ale wciąż ogromny, obraz trafił za kilkadziesiąt lat do Szwecji. 
Pierwotny zamiar Rembrandta znamy z zachowanego szkicu. Por. Ch. L. M e e Jr, Portret Rembrandta, 
tłum. J. Kalinowska, Warszawa 1996, s. 223-230, oraz I. S c h ó f fe r, op. cit., s. 103-105.

Nawiązań do batawskiej przeszłości w holenderskiej kulturze Odnajdziemy tysią
ce. Analogicznie do sarmatyzmu, nazwać by je można batawizmem, choć termin ba- 
tavisme nie występuje w niderlandzkiej historiografii, nie pojawia się też w żadnym 
języku26 poza polskim, choć i tu jest używany nieśmiało i nierzadko w cudzysłowie27. 
Sądzę jednak, że zasługuje na upowszechnienie, co postaram się wykazać.

Batawią nazwano choćby w 1619 roku główną faktorię Kompanii Wschodnioin- 
dyjskiej na Jawie (obecnie Dżakarta). Do mitycznych przodków często odwoływa
no się też w sztuce. W 1612 roku wydano trzydzieści sześć grafik włoskiego artysty 
Antonia Tempesty. Batwowie byli na nich wystylizowani na średniowieczną modłę, 
każdej z grafik towarzyszyło odpowiednie zdanie z Tacyta. Otto van Veen, malarz, 
stworzył z kolei dwanaście udramatyzowanych obrazów przedstawiających historię 
powstania batawskiego, które ozdobiły potem reprezentacyjną salę Stanów General
nych w Hadze (około 1615). Były to malowidła patriotyczne w duchu, pompatyczne 
i umoralniające, a Batawowie uosabiali na nich holenderskie cnoty: odwagę, prostotę 
i szlachetność.

Na tym tle ciekawie wyglądają losy obrazu Rembrandta, który w 1661 roku nama
lował Sprzysiężenie Batawów (inna nazwa: Przysięga Cywilisa), płótno mające uświet
nić burmistrzowską salę monumentalnego, nowo zbudowanego ratusza w Amsterda
mie. Praca ta była częścią większego cyklu malarskiego, którego realizację powierzo
no najmodniejszym w Amsterdamie twórcom - Jordaensowi, Lievensowi i właśnie 
Rembrandtowi. Niepokorny artysta przedstawił na swym obrazie Batawów - zgodnie 
z opisem Tacyta - jako barbarzyńskich, pogańskich spiskowców oddających się ta
jemniczym naradom i pijackim obrzędom w środku nocy. Spotkanie odbywa się nie, 
jak chce legenda, w lesie - Schakerbosch, ale w krypcie - jaskini. Wizja Rembrandta 
jest mroczna, gwałtowna i dzika, Batawowie trzymają w rękach sztylety, a przewodzi 
im jednooki, gigantyczny Cywilis.

Praca została przez władze miasta natychmiast odrzucona28. Nie miała bowiem 
nic wspólnego z szacunkiem dla znakomitych przodków. W Holandii nastąpiła ideo
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logizacja i mitologizacja batawskich dziejów, cywilizowano ich obyczaje i tradycje, 
nobilitowano pozycję polityczną. Starożytnych Germanów cechować miały te same 
cnoty i przymioty, które odnajdywali w sobie współcześni Holendrzy: wytrwałość, 
prostota, pracowitość, czystość, gościnność, umiłowanie wolności, niechęć do wła
dzy autorytarnej. Podobny rnusiał być też ich stosunek do wody, z której żywiołem 
Holendrzy walczyli, a Batawowie, jak sądzono, walczyć musieli. W ikonografii przed
stawiano ich w średniowiecznych, lub wręcz współczesnych strojach. Przypisywano 
im też siedemnastowieczne holenderskie upodobania kulinarne i obyczaje29. Starano 
się również rozwiązać kłopotliwe dylematy religijne - Batawowie byli przecież po
ganami i służyli w rzymskich legionach. Wierzono jednak naiwnie, że jako pierwsi 
przyjęli chrześcijaństwo, a bez ich pomocy Cezar nigdy nie dokonałby podboju Bry
tanii30. Nic dziwnego, że obraz Rembrandta budził święte oburzenie - zbyt realistycz
ne przedstawienie burzyło pracowicie budowany mit narodowy. Rembrandt ukazał 
własną, dramatyczną wizję historii zapisanej przez Tacyta, podczas gdy ojcowie mia
sta oczekiwali exemplum, stylizacji, która powinna stać się wzorem dla pobożnego 
narodu rzemieślników, kupców i żeglarzy.

29 Poglądy te upowszechniła zwłaszcza popularna książka P. Cluveriusa, Germaniae antiąuae 
libri tres, Leiden 1616, zamówiona przez Zgromadzenie Stanów Generalnych - nic sposób nic przypisać 
jej więc celów propagandowych.

30 S. S c h a m a, op. cit., s. 79.
31 Ibidem, s. 78-81.

Do budowania batawskiego mitu przyczynił się też Grotius, który w swej książce 
Liber de antiquitate reipublicae Batavicae (1610) udowadniał, że Batawowie byli lu
dem cywilizowanym - jak inaczej mogliby zawierać z Rzymianami przymierza i być 
traktowani przez nich jak równi? Grotius pokusił się ponadto o stworzenie zaskaku
jących paraleli politycznych i administracyjnych z ówczesną Holandią. Interpretując 
swobodnie teksty starożytnych historyków, doszedł do wniosku, że Batawowie po
siadali własne rady plemienne (concilia), wyglądające i działające jak... współczesne 
zgromadzenia Stanów Prowincjonalnych. Decyzje podejmowali na nich namiestnicy, 
których władza była nadrzędna w stosunku do królewskiej - o ile Batawowie w ogóle 
króla posiadali... Grotius zrekonstruował też niepisaną „batawską konstytucję”, która 
podejrzanie zbieżnie współgrała z prerogatywami holenderskich Stanów. Pseudoba- 
tawska tradycja miała więc legitymizować i potwierdzać polityczny byt Republiki, 
której prawa i zwyczaje były wręcz „odwieczne”, podobnie jak niechęć wobec rządów 
absolutystycznych31.

Literatura XVII wieku również wpisuje się w przedstawione powyżej schematy 
recepcji batawskiej przeszłości. Były to najczęściej utwory o charakterze okolicznoś
ciowym, patriotycznym, podejmowano też próby epickie (np. Batavias of Batavische 
Eneas - „Batawowie, czyli batawski Eneasz” Lamberta van den Bos, 1648). Elementy 



372 Piotr Oczko

batawskie zawiera popularna w owym czasie sielanka Johana van Heemskerka Bata
vische Arcadia („Batawska Arkadia”, 1647)32. Sztuka Theodoora Rodenburga (1578- 
-1644) Trouwen Batavier („Wierni Batawowie”, 1609) i dramat Joosta van den Von- 
del Batavische Gebroeders („Batawscy bracia”, 1663) przedstawiają wyidealizowanych 
batawskich bohaterów, umacniając równocześnie mit o początkach holenderskiej 
państwowości. Batavische Gebroeders Vondla, dość słaby dramat, nie unika również 
wątków martyrologicznych: Julius i Nikolaas, książęta batawscy z „królewskiego 
rodu” i „najlepsi ze wszystkich”, dostają się do rzymskiej niewoli. Fontejus Kapito, na
miestnik cesarstwa w Niderlandach, każę ściąć Juliusa, Nikolaasa zaś wysyła skutego 
kajdanami do Nerona. Szlachetni i cywilizowani Batawowie przemawiają językiem 
wzniosłym, pełnym nawiązań do mitologii i starożytnej kultury... W dramacie nie 
brakło także aluzji politycznych - część badaczy widzi w nim nawiązanie do egzeku
cji Egmonda i Hoorna na brukselskim rynku w 1568 roku.

3! Por. P. Oczko, Siedemnastowiecznych Cydów trzech. Uwagi nad polskim i niderlandzkim przekła
dem dramatu Corneillea, „Ruch Literacki” R. XLVII (2006), z. 3 (276).

13 Opieram się na R. P. M c i j c r, Literature of the Low Countries, Cheltenham 1978, s. 109-120; G. P. 
M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der nederlandse letterkunde, deel II, Malmberg-‘s-Her- 
togenbosch 1979, s. 229-285; G. B r a n d t, ‘t Leeven van... Hooft, den Haag 1932; H. W. van Tr i c h t, 
P. C. Hooft, Arnhem 1951.

Najciekawszy, moim zdaniem, „batawski” dramat powstał w 1617 roku, a jest nim 
Baeto (Bato) pióra Pietera Corneliszoona Hoofta, wielkiego twórcy i wielkiej indywi
dualności holenderskiego Złotego Wieku. Należy więc powiedzieć kilka słów o auto
rze, tym bardziej że jest on w Polsce praktycznie nieznany33.

Jego pradziadek był zwykłym żeglarzem, ojciec zaś - zamożnym kupcem i wielo
krotnym burmistrzem Amsterdamu. Hooft urodził się w 1581 roku w rodzinie na
leżącej do elit miasta. Wzorem młodzieńców z dobrych sfer otrzymał staranną edu
kację, a w wieku siedemnastu lat odbył kilkuletnią podróż po Włoszech, Niemczech 
i Francji. Praktykował też w firmie ojca i studiował prawo w Lejdzie. Jego kariera 
była olśniewająca. W 1609 roku, w wieku dwudziestu ośmiu lat objął funkcję starosty 
(kasztelana) okręgu Muiden i sędziego rejonu Gooi - był pierwszym człowiekiem 
z warstwy mieszczańskiej, któremu powierzono tak wysokie stanowisko. Osiedlił się 
w warownym gotyckim zamku w Muiden. Obowiązki państwowe nie przeszkodziły 
mu jednak w rozwijaniu twórczych zainteresowań.

Miejsce to stało się z czasem swoistym salonem literackim, miejscem spotkań 
uczonych, intelektualistów i artystów, którzy stanowili wpływową formację intelektu
alną, nazwaną od miejsca zgromadzeń Muiderkring - kołem z Muiden. Bywali tam 
Gerhard Vossius - filolog i teolog, Caspar Barlaeus - filozof, Cornells Plemp - poeta 
i historyk, doktor Samuel Coster - lekarz, dramaturg, przyszły założyciel amsterdam
skiej Akademii, wielcy poeci: Joost van den Vondel, Constantijn Huygens, Gerbrand 
Bredero i Roemer Visscher. Ozdobą i muzą była zaś córka tego ostatniego, piękna 
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Maria-Tesselschade, utalentowana poetka i tłumaczka. Dyskutowali oni na temat li
teratury i nauki, oddawali się twórczości literackiej, nie zawsze zresztą poważnej34.

34 Por. ‘T Hoge huis te Muiden. Teksten uit Muiderkring, Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, 
deel 8, Utrecht-Antwerpen 1972.

35 Izby retoryczne (Camers van Rhetorica) były to zorganizowane na wzór rzemieślniczych gildii 
towarzystwa literackie. Propagowały one utwory oparte na alegorii i wywarły ogromny wpływ na póź
nośredniowieczną kulturę literacką Niderlandów, działały jednak jeszcze w wieku XVII, a nawet XVIII.

1fl Por. R. P. M e i j e r, op. cit., s. 109-110.

Jego literacka kariera rozpoczęła się od członkostwa w amsterdamskiej izbie re
torycznej De Eglantier35. Jeszcze z włoskiej podróży wysłał on do niej swój pierwszy 
udokumentowany utwór literacki, wiersz, w którym zdawał relację z odwiedzanych 
miejsc i przeczytanych lektur. Wspomniane nazwiska - Wergiliusz, Owidiusz, Ho
racy, Dante, Petraraka i Ariosto - jak również piękne, regularne aleksandryny po
zwalały uznać, że oto pojawił się prawdziwy, w dużej mierze już ukształtowany poeta 
renesansu, który doskonale poznał zarówno pisma starożytnych, jak i współczesnych 
europejskich twórców, i który wykazał się biegłością w swym własnym języku.

Na długo związał swoje losy z De Eglantier Hooft, przez pewien czas nawet nią 
kierował. Był także inicjatorem zmian i orędownikiem nowości. Wraz ze swoimi „po
stępowymi” towarzyszami pragnął zaniechać alegorycznej tradycji i uczynić z izby 
ośrodek nowej literatury i dramatu, czemu sprzeciwiali się starsi, konserwatywni 
członkowie. W 1617 roku doszło w De Eglantier do rozłamu, odszedł z niej Samuel 
Coster i założył Nederduytsche Academie (Akademię Niderlandzką). Jego śladem 
podążyli Hooft, Bredero i inni twórcy. Akademia stanowić miała w zamyśle połącze
nie instytucji oświatowej (językiem wykładowym, w odróżnieniu od uniwersytetu 
w Lejdzie, był niderlandzki) z teatrem. Sądzono też, że dane jej będzie pełnić funk
cję amsterdamskiego uniwersytetu. Była to instytucja z góry odcinająca się od kwe
stii wyznaniowych. Niestety, nie wszystkie z założonych celów dało się zrealizować, 
głównie ze względu na protesty potężnych w tym czasie kalwińskich predykantów. 
Po początkowych problemach, teatralna działalność grupy okazała się jednak ogrom
nym sukcesem i doprowadziła do powstania pierwszego w mieście teatru36.

Twórczość Hoofta obejmuje poezje liryczne, dramaty, prace historyczne i listy. 
Z tych pierwszych na uwagę zasługują poezje miłosne Emblemata amatoria („Emble
maty miłosne”, 1611), zbiór utworów emblematycznych, sonetów i pieśni. Zwłaszcza 
sonety, nawiązujące do motywów klasycznych, inspirowane Petrarką i Ronsardem, 
lecz świeże i oryginalne, stanowią arcydzieło siedemnastowiecznej liryki niderlandz
kiej i świadczą o mistrzowskim opanowaniu wersyfikacji i dbałości o piękno języka. 
Pełnione przez Hoofta funkcje państwowe również znalazły odbicie w kilku utwo
rach, jak choćby w znanym Klaghte der Princesse van Oranjen over ‘t oorloogh voor 
‘s Hartoghenbosch („Żale księżniczki Orańskiej nad bitwą pod s-Hertogenbosch”, 
1630).
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Do juweniliów dramatycznych Hoofta należą dwie młodzieńcze sztuki stworzone 
pod wpływem Seneki: Achilles en Polyxena („Achilles i Poliksena”, około 1598) oraz 
Theseus en Ariadne („Tezeusz i Ariadna”, 1601). Achilles en Polyxena, choć napisana 
przez siedemnastolatka, była pierwszą klasyczną sztuką, opartą konsekwentnie na 
wzorcu starożytnym, lecz napisaną w języku niderlandzkim; za jej sprawą rozpoczęła 
się też adaptacja innych klasycznych sztuk na rodzimym gruncie.

Kolejny młodzieńczy dramat Hoofta, będący rezultatem literackich odkryć pod
czas podróży włoskiej i pisany pod wpływem II pastorfido Guariniego i Aminty Tassa, 
to Granida (1605), sztuka o miłości perskiej księżniczki i pasterza, oczywiście z happy 
endem. Rok jej powstania przyjęło się też uważać za początek renesansu w literaturze 
niderlandzkiej. Łączy ona cechy dramatu sielankowego i tragikomedii, a choć napi
sana lekko i błyskotliwie, nieprawdopodobna fabuła czyni ją zupełnie nieprzekony- 
wającą, brak też w niej zupełnie napięcia dramatycznego. Sam Hooft uważał sztukę 
za porażkę, została zresztą wydrukowana bez jego wiedzy.

Inne ważne dramaty Hoofta to Geeraerdt van Velsen37 z 1613 roku, oraz Baeto 
(1617), o którym za chwilę. Jest też Hooft autorem znakomitej komedii Ware-nar 
(„Prawdziwy błazen”, 1617), będącej dość wierną adaptacją Aulularii Plauta, drama
tu, na którym Molier oparł swego Skąpca. Ware-nar okazał się teatralnym sukcesem, 
głównie za sprawą dużej dawki humoru i nad wyraz udanego przeniesienia akcji do 
Amsterdamu.

37 To sztuka oparta na średniowiecznych wydarzeniach z historii Holandii. Tytułowy bohater drama
tu, Gerard z Velsen staje na czele spisku, by zemścić się na hrabim Florisie V za doznane krzywdy. Więzi 
go i doprowadza do śmierci, co staje się powodem wojny domowej i zamieszek. Jego przeciwieństwem 
jest w dramacie Hoofta niejaki Gijsbert van Aemstel, bohater szlachetny i prawy, przeciwnik rozwiązań 
siłowych i samosądu, dążący do osądzenia i skazania hrabiego Florisa przed parlamentem, w majestacie 
prawa (tu nadmieńmy, że akcję dramatu umieści! autor we własnym domu - zamku Muidcn).

Nie mniej ważny od Hoofta poety jest Hooft historiograf. Jego mistrzem był Tacyt, 
którego - jak podaję Geerard Brandt, biograf Hoofta, poeta przeczytał pięćdziesiąt 
dwa (!) razy. Pod jego wpływem napisał historię rodu Medyceuszów, biografię swego 
ulubionego władcy - francuskiego króla Henryka IV, a przede wszystkim najwięk
sze i najbardziej wiekopomne dzieło - Nederlandsche Historien („Historia Holandii”, 
1628-1647). W dwudziestu siedmiu księgach zawarł Hooft historię wojny przeciwko 
Hiszpanii, poczynając od abdykacji Karola V w 1555 roku. Jego praca kończy się na 
roku 1587 (zamach na Wilhelma Orańskiego), została zaś przerwana śmiercią Hoofta 
(1647). Stanowi ona niezwykle rzetelny opis wydarzeń historycznych, oparty na lek
turze wielu materiałów źródłowych, nie tylko niderlandzkich, ale także francuskich, 
włoskich, hiszpańskich i łacińskich, a ponadto konsultowany z ich uczestnikami. 
Dzieło to, jako chyba jedyne w owym czasie, gdy hiszpańskie antypatie były jeszcze 
wyjątkowo silne, zachowuje cechy obiektywizmu. Język i styl pozwalają zaliczyć Ne
derlandsche Historien nie tylko do arcydzieł historiografii, ale także literatury.
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Dogłębna lektura Tacyta i historyczne zainteresowania Hoofta miały wpływ na 
powstanie dramatu Baeto, oft oorsprong der Hollanderen („Bato, albo pochodzenie 
Holendrów”), najważniejszej niderlandzkiej sztuki będącej literacką realizacją mitu 
batawskiego. Jest to opowieść osnuta wokół intryg rodzinnych i dynastycznych na 
dworze króla Kattów na terenie dzisiejszej Hesji. Młody książę Bato, syn króla Kat- 
meera wraz ze swą żoną Rijcheldin i synkiem Hesem są szykanowani przez macochę 
Bata - pochodzącą z Finlandii pyszną królową Pentę, która dybie na ich życie, chcąc 
zapewnić tron własnym dzieciom. Próbuje ona za wszelką cenę skłócić ojca z synem, 
spiskuje i organizuje zamachy. W końcu udaje się po pomoc do duchów piekielnych: 
Prozerpiny, Medei i Kirke, które doradzają jej wydać pojednawczą ucztę i ofiarować 
bogate szaty nasączone wybuchowymi substancjami. Podczas uczty Penta i Bato wraz 
z małżonką mają wypowiedzieć przysięgę przyjaźni:

Oprechte vrundschap, sweer jck u van dezer wr:
Oft meen jck ‘t anders, slae mij ‘t helsch et ‘t hemelsch vujr.

(w. 589-590)38

3" P. C. H o o f t, Baeto, ed. F. Ve e n s t r a, Den Haag 1980. Numer wersu podaję w nawiasie (tłum. 
P. O ).

Prawdziwą przyjaźń ci ślubuje w tej oto godzinie:
Jeśli kłamię, niech mnie piekielny lub niebieski ogień nie ominie.

Podczas wypowiadania słów przysięgi szaty zapalą się, a Bato i Rijcheldin poniosą 
śmierć ukarani przez Boga za krzywoprzysięstwo. Książęca para spóźnia się jednak 
na ucztę, płomienie zabijają Rijchelind przedwcześnie, Bato zaś ratuje swe życie - nie 
nakłada szat, gdyż podejrzenie budzi w nim kapelusz, który jeszcze przed nałożeniem 
na głowę staje w ogniu. Król Katmeer na wieść o śmierci młodej księżnej z ręki Boga 
postanawia pojmać swego syna, który już gotuje się do walki. Doprowadza to do po
działu królestwa na dwie frakcje polityczne, a kraj staje na progu wojny domowej.

Bato zdaje sobie sprawę, że jedynym sposobem zachowania pokoju i uratowa
nia jedności państwa jest albo wygnanie starego króla, albo jego własna emigracja. 
Po wygranej bitwie odsyła więc pokonane oddziały monarchy do domu. Rezygnuje 
z prawa do tronu i wraz ze swymi poplecznikami opuszcza ojczyznę. Na granicy po
kazuje mu się we śnie duch zamordowanej małżonki, która poleca mu udać się do 
niezamieszkałego kraju - Holandii:

Daar zult ghy stichten volck bequaam
om alle eeuwen door te duuren.
Baetauwers eerst zal zijn hunń naam:
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Hollanders nae, met hunn’ gebuuren:
Het welck in vreed, en in oorlogh, in al.
Uytmunten zal.

(w. 1429-1433)

Tam ojcem narodu nowego zostaniesz
Co w cnotach swoich wieki przetrwa całe,
Miano Batawów przyjmą wpierw wspaniałe: 
Holendrów później, razem z sąsiadami: 
W pokoju, w wojnie będą doskonali 
Na zawsze trwali.

Po przekroczeniu granicy Bato przyjmuje hołd od ludów, którzy od jego imienia zwać 
się będą od tej pory Batawami.

Jak więc widać, Hooft wykorzystał w swym dramacie legendę o praojczyźnie Bata
wów przed ich przybyciem na północ, zaproponowaną przez Gerardusa Geldenhaue- 
ra w Historia Batavica (1530) i dyskwalifikowaną potem przez lejdejskiego uczonego, 
Lipsiusa. Oparł się też na podanej przez Tacyta genealogii, jakoby Batawowie mieli 
wcześniej stanowić część germańskiego plemienia Chattów (Chatti, u Hoofta - Kat- 
towie), zamieszkującego tereny dzisiejszej Hesji.

Baeto to sztuka napisana w duchu senekańskim, z licznymi nawiązaniami do jego 
tragedii Medea i mitu o Herkulesie. Odwołania do tragedii Seneki pojawiają się nie 
tylko na gruncie formalnym (podział dramatu na pięć aktów, zamykające akty chóry, 
pełniące funkcję moralnego komentatora wydarzeń, przewaga monologu nad dialo
giem, mały stopień dramatyczności i dynamiczności). To przede wszystkim ukazanie 
chorobliwych namiętności i instynktów królowej Penty (piekielne duchy greckich 
bohaterek zdają się stanowić jej własne alter ego) oraz żywa obecność filozofii stoi
ckiej, której uosobieniem jest tytułowy bohater. Senekańska jest również postulowa
na w tragedii koncepcja „łagodnej władzy”.

W swym dramacie Hooft podejmuje bowiem renesansową kwestię ideału władcy 
doskonałego, którego parenetycznym wzorcem czyni Bato. Pragnie on pokoju, po
rządku i wolności, bardziej troszczy się o dobro publiczne i jedność kraju niż o włas
ne ambicje i interesy, w odróżnieniu od swej antagonistic Penty, zwolenniczki tyranii 
i władzy absolutnej. Równoczęśnie stanowi on także przykład popularnego w drama
turgii niderlandzkiej owego czasu stoickiego bohatera pasywnego.

W osobie Bata tworzy również Hooft kolejny przykład holenderskiego bohate
ra narodowego, podejmując na nowo temat poruszony wcześniej w dramacie 
Geeraerdt van Velsen, w którym duchowym poprzednikiem Bata jawił się nam szla
chetny i stroniący od przemocy Gijsbert van Aemstel. To kolejny holenderski Ene
asz39 wyruszający na poszukiwanie nowej ojczyzny, co z kolei łączy go z tytułowym 

” F. Ve e n s t r a, Inleiding, [w:] ibidem, s. 19-20.
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bohaterem dramatu Vondla Gysbreght van Aemstel40 i pozwala myśleć o nim w kate
goriach uniwersalnego w owym czasie neostoickiego toposu „bohatera wypędzone
go”41 42. W wypadku Bata decyzja o odejściu z ojczyzny, aby szukać utraconego raju, jest 
„manifestowaniem postawy moralnej i ideowej”·12.

40 W utworze tym tytułowy bohater, szlachetny obrońca obleganego Amsterdamu, uchodzi do Prus 
Wschodnich, gdzie „hen od gór polskich Wisła szemrząc płynie" i buduje w nich Nową Holandię (dzi
siejszy Pasłęk). Por. P. Oczko, Mit Lucyfera. Literackie dzieje Upadłego Anioła od starożytności po wiek 
XVII, Kraków 2005, s. 131.

41 Por. A. Borowski, Bohater wypędzony. Z motywów baroku polsko-holenderskiego, [w:] Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1975, z. 33, s. 19-32, Prace Historycznoliterackie.

42 Ibidem, s. 21.
43 Ibidem, s. 28.
44 Por. P. O czk o, Mit Lucyfera..., s. 125-127.

Wypędzenie i relokacja były w ówczesnej Holandii, która swój potencjał kulturo
wy i ekonomiczny budowała w dużej mierze na uchodźcach - emigrantach z połu
dniowych Niderlandów, kwestią wciąż żywą i bolesną. Samą Republikę Zjednoczo
nych Prowincji opuszczać musieli zaś opresjonowani różnowiercy, dla których brakło 
miejsca nawet w tolerancyjnej Holandii - szukający schronienia na polskich Żuła
wach mennonici. Odwrotną drogą podążą później, po 1658 roku, polscy arianie... 
Problem wygnania był więc nieustannie obecny w świadomości zbiorowej siedem
nastowiecznych Niderlandów i zyskał różnoraki wyraz w dramaturgii, by wymienić 
tylko sztuki, takie jak: Adamus Exul (1601) Grotiusa, Gysbreght van Aemstel (1638), 
Lucyfer (1654) i Adam in Ballingschap (1664) Vondla, Baeto i Geeraerdt van Velsen 
Hoofta czy tragedie lowańskiego humanisty Vernulaeusa43.

W Baeto podejmuje więc Hooft tematy współczesne i aktualne. W dramacie po
jawia się również problem relacji pomiędzy kościołem a państwem, który w czasie 
pisania utworu odegrał w Holandii ważną rolę. Lata 1610-1620 to okres burzliwych 
sporów religijnych między lejdejskimi teologami kalwińskimi, liberalnym Jacobusem 
Arminiusem, twierdzącym, że Bóg dał ludziom wolność wyboru wiary, a radykal
nym Franciscusem Gomarusem, będącym zwolennikiem predestynacji absolutnej, 
według której Bóg z góry decydować miał o zbawieniu lub potępieniu człowieka. 
Konflikt pomiędzy arminianami (remonstrantami) i gomarystami (kontraremon- 
strantami) uwikłany był w zależności polityczne. Remonstrantów, sprzyjających nie
zależności każdej ze Zjednoczonych Prowincji i supremacji państwa nad Kościołem, 
popierał Wielki Pensjonariusz Holandii, Johan van Oldenbarnevelt, pełniący władzę 
w imieniu nieletniego namiestnika Maurycego. Kontraremonstranci, głoszący po
trzebę silnej władzy centralnej i wyższość Kościoła nad państwem, cieszyli się z kolei 
poparciem Maurycego. Gdy kontraremonstranci wygrali synod w Dordrechcie mają
cy rozstrzygnąć o racji, wojska Maurycego pojmały Wielkiego Pensjonariusza, który 
został oskarżony o zdradę stanu i skazany na śmierć w 1619 roku44.
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V/ napisanym w 1617 roku Baecie Hooft wyraża swoje sympatie proremonstran- 
ckie i opowiada się przeciwko teokracji, przyznając Kościołowi wyłącznie rolę prze
wodnika moralnego, nie zaś siły politycznej. Przedstawiona w dramacie koncepcja 
idealnego władcy, stroniącego od przemocy i skłonnego do ustępstw, stała się też 
krytycznym komentarzem do poczynań namiestnika Maurycego. Dojście kontrare- 
monstrantów do władzy zapoczątkowało w Holandii okres nietolerancji i fanatyzmu. 
Remonstrantów wykluczono z Kościoła i prześladowano. Sprzyjający Oldenbarne- 
veltowi Hugo Grotius - kolejny wygnaniec - skazany został na dożywotnie więzienie 
(z którego podstępem wydostała go żona45), a Joost van den Vondel, autor komentu
jącego ówczesne wydarzenia dramatu z kluczem (Palamedes of Vermoorde Onnosel- 
heit - „Palamedes, czyli mord na niewinności”, 1625) cudem uniknął śmierci i został 
skazany jedynie na karę grzywny46. Publikacja Baeta byłaby więc aktem niebezpiecz
nym i nad wyraz ryzykownym. Hooft pozwolił sobie na wydanie dramatu drukiem 
dopiero w 1626 roku, po śmierci Maurycego, na fali politycznych zmian i ideologicz
nej odwilży47.

'*■’ O czym pisał Zbigniew Morsztyn w Grocyjus in silvis o żenie swej, por. S. Kot, Hugo Grotius 
a Polska, Kraków 1926.

46 P. O czko, Mit Lucyfera..., s. 126-127.
47 G. P. M. K n u ve 1 d e r, op. cit., s. 260-261.
48 F. Ve e n s t r a, op. cit., s. 19-20.
49 Cyt. za J. Niedźwiedź, „Sarmacja" i „Sarmaci", [w:] Słownik Sarmatyzmu. Idee, pojęcia, sym

bole, red. A. Borowski, Kraków 2001, s. 174.

Jak zauważa Veenstra, Hooft obdarza Bata przymiotami wysoko cenionymi przez 
etykę stoicyzmu - virtus, pietas, gravitas i simplicitas - cnotą, pobożnością, wielkoś
cią i prostotą, których naśladowanie stanowić ma, w zamyśle dramaturga, o pomyśl
nym losie współczesnej mu, siedemnastowiecznej Holandii48. W ten sposób nawią
zuje więc do batawskiej, wyidealizowanej przeszłości, która dla Republiki Zjednoczo
nych Prowincji stanowić powinna zwierciadło wszelkich cnót. W osobie Bata Hooft 
daje obywatelom kraju urealniony i uwiarygodniony przez literaturę portret praojca, 
wskazującego Holendrom drogę na manowcach historii i polityki.

Wreszcie warto pokusić się o małe porównanie batawizmu z sarmatyzmem, choć 
różnic jest z pewnością więcej niż podobieństw. Zarówno Polacy, jak i Holendrzy się
gali do przeszłości w poszukiwaniu własnej nobilitacji i samoświadomości, skłonni 
do mitologizowania, aktualizowania i fabularyzowania historycznych źródeł. Doszu
kiwali się też w swych protoplastach cech i cnót wyjątkowych: „nigdy Sarmatae nie 
byli hołdowniki ani Aleksandrowi Wielkiemu, ani państwu rzymskiemu”, pisał My- 
cielski49, a Batawów jako równych partnerów Rzymian opisywał Grotius. Holender
skie spekulacje i wyobrażenia bliższe były jednak ziemi i rzeczywistości - batawizm 
budowano w oparciu na konkretnych i szczegółowych przekazach historycznych, 
można też było prawie namacalnie odnaleźć miejsca, gdzie mieściły się starożytne 
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obozowiska. Pojęcie Sarmacji i jej topografia były zaś płynne, niejasne i historycznie 
zmienne.

Zarówno polscy, jak i holenderscy humaniści znajdowali w batawskiej i sarma
ckiej genealogii wartość kompensacyjną, niwelującą peryferyjność własnej kultury 
narodowej w oczach cudzoziemców, co, wraz z używaniem łaciny, było potwierdze
niem

przynależności do wspólnoty kultury śródziemnomorskiej i uczestniczenia w niej już o d 
d a w n a, a zatem jednocześnie wyrazem dumy narodowej. „Starożytność” sarmacka czy 
batawska mogła być wówczas czynnikiem równoważącym kompleks peryferii i „pograni
cza” egzotycznego.50

50 A. Borowski, Polska a Niderlandy..s. 236.
51 J. Huizinga, Nederlands Geestesmerk, [w:] Verspreide opstellen over de geschiedenes van Ne

derland, red. W. E. K r u 1, Alphen a/d Rijn 1982, s. 289. Fragment mojego tłumaczenia wyboru esejów
Huizingi przygotowywanego do druku.

Sarmatyzm był jednak mitem i ideologią głównie jednego stanu, gens Sarmatica 
- szlachty - i służył przeważnie legitymizacji jej pozycji, interesów i ambicji. Mimo 
że nie sposób zauważyć jego szerszego oddziaływania na życie społeczne i wpływu na 
kształtowanie się obyczajów i kultury (także mieszczańskiej), pełnił on zwykle funkcję 
wykluczającą - idea sarmacka uprawomocniała opresję chłopów czy mieszczaństwa, 
utwierdzała szlachecką megalomanię i ksenofobię. Batwiazm w holenderskim, wielce 
egalitarnym społeczeństwie, gdzie granice pomiędzy warstwami nigdy nie były ostro 
zarysowane, takiej funkcji pełnić nie mógł nigdy. Johan Huizinga pisał:

Jedność narodu holenderskiego leży w jego mieszczańskim charakterze. Tak na połu
dniu, jak i na północy, my Holendrzy jesteśmy wszyscy mieszczanami, od poety po praw
nika, od robotnika po barona. Kultura nasza jest mieszczańska, w każdym sensie, który 
możemy przypisać temu słowu. Mieszczański światopogląd dzielą wszystkie klasy i grupy 
naszego narodu, chłopi i mieszkańcy miast, posiadacze i nędzarze. Cała nasza historia jest 
odbiciem mieszczańskich dążeń. To mieszczańskie poczucie wolności sprawiło, że nasi 
przodkowie powstali przeciw Hiszpanii. Z mieszczańskiej moralności biorą swój począ
tek charakterystyczne właściwości Republiki [...]. Duch mieszczański odpowiedzialny jest 
też za nasz mało wojowniczy charakter i kupieckie zdolności. Mieszczański etos wyjaśnia 
wreszcie brak w naszym narodzie zapędów rewolucyjnych i jego dzieje, które nie poddały 
się wiatrom wielkich idei.51 *

Sam Casanova miał powiedzieć, że amsterdamscy milionerzy wyglądem i strojem 
przypominają chłopów. Skromne ubranie wypominał też Holendrom wiersz zacho
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wany w polskiej siedemnastowiecznej sylwie Andrzeja Lubienieckiego52. Sarmatyzm 
scalał jeden stan, batawizm w swym zamyśle jednoczyć miał cały naród. Jednak, jak 
twierdzą niektórzy historycy, recepcja mitu batawskiego dotyczyła tylko jednej ze 
zjednoczonych prowincji - Holandii i, mimo pobożnych życzeń, miała charakter wy
łącznie regionalny, nie zaś ogólnopaństwowy53. Podstawowym wyznacznikiem holen
derskiej mentalności był też i jest do dzisiaj uniwersalizm, praktyczne otwieranie się 
na świat, nowe wpływy i kultury, co stanowi zarówno przyczynę, jak i skutek tego, że 
Holandia przez wieki pozostała imperium handlowym. Siedemnastowieczni polscy 
„Sarmaci” przekonani byli zaś o swej wyjątkowości i odrębności, manifestowali swą 
wyższość w stosunku do „zepsutego” Zachodu i dystansowali się od niekatolickiego 
Wschodu. Batawizm w przeszłości widział zwierciadlane odbicie teraźniejszości, czas 
obecny służył bowiem jako podstawa do interpretowania samej historii i tworzenia 
wyobrażeń na jej temat, odwrotnie niż sarmatyzm, który w oparciu na mitycznej, 
fantastycznej i spowitej gęstą mgłą przeszłości budował jak najbardziej konkretną 
teraźniejszość.

53 Holenderskie straty / Na bogate szaty, / Pruskie nabożeństwo / - wszystko to błazeństwo. Cyt. za: 
S. Kot, Pochwały i przygany..., s. 729.

” Z tezą S. Schamy o szerokim oddziaływaniu mitu batawskiego polemizują W. Frijhoff, 
M. S p i e s, 1650. Bevochten eendracht, Den Haag 1999, s. 66.

54 Cyt. za: A. Kraushar, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego, admirała i wodza Holen
drów w Brazylii, starszego nad armatą koronną za Władysława IV i Jana Kazimierza 1592-1656, t. 1, 
Sankt Petersburg 1892, s. 166.

55 Por. np. P. Z u m t h o r, Zycie codzienne w Holandii w czasach Rembrandta, tłum. E. Bąkowska, 
Warszawa 1965, s. 143-145, H. Szabelska, Pompa funebris, [w:] Słownik sarmatyzmu..., s. 145-148.

Batawizm był tylko jednym z wielu elementów kształtujących kulturę i tożsamość 
holenderską w XVII wieku, sarmatyzm stworzył zaś odrębny, złożony i wieloaspek
towy model kultury i obyczajowości, przejawiający się w dziedzinie duchowej i mate
rialnej. Warto tu zaznaczyć, że gust sarmacki, miłujący przepych i wystawność, dia
metralnie różnił się od holenderskiej wrażliwości estetycznej, co widać na przykła
dzie rozmaitych form życia publicznego. Krzysztof Arciszewski (zm. 1656), szukający 
schronienia w Republice Zjednoczonych Prowincji przed karą za zabójstwo, później 
zaś admirał holenderski, który w kraju Nizin znalazł drugą ojczyznę, pisał o Holen
drach krytycznie:

Ci ludzie jako tu w oczy z Francuzów i tych ludzi, co się zbytniemi strojami i assisten- 
tiami szerzą, szydzą, tak i sami tego nic nie używają, ani na pogrzebach, krzcinach, wese
lach i actach publicznych, żadnych apparentii nie stroją.54

Różnice te wychodzą dobitnie na jaw, gdy porównamy na przykład opisy pogrzebów 
amsterdamskich patrycjuszy z sarmacką pompą funebris55. Jak zauważył Stanisław 
Grzybowski,
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sarmacki system wychowawczy wychodził od budzenia w dziecku wrażliwości estetycz
nej, operując w tym celu silnymi efektami, a z tym dopiero później wiążąc świat wrażli
wości etycznej, prowadzący do dojrzałości emocjonalnej i społecznej. Stąd rola ceremonii 
i „aparencji”, do dziś żywa w znaczeniu, jakie się u nas przywiązuje do uczestnictwa w róż
nego rodzaju pochodach i procesjach, inauguracjach i wiecach, i innych tym podobnych 
obrządkach kościelnych i partyjnych, narodowych i bogoojczyźnianych Zetknięcie 
z holenderską osobowością, holenderską rzeczywistością społeczną, holenderską twór
czością intelektualną było dla Sarmaty zarazem zetknięciem z innym świa
tem: nie stadnych emocji, a racjonalnego indywidualizmu.56

56 S. G r z y b o w s k i, op. cit., s. 30 (podkr. P. O.).
57 Świadczą o tym same choćby tytuły wydawanych ostatnio książek, np. Sarmackie krajobrazy. Głosy 

z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski, red. M. P o 11 a c k, Wołowiec 2006; Kosmopolityzm i sarma
tyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, red. D. H e c k, Wrocław 2003.

58 Por. I. S c h ó f f e r, op. cit., s. 85-87.

Batawizm, w przeciwieństwie do sarmatyzmu, był zjawiskiem węższym i pomniej
szym, które nie wykształciło własnego modelu kultury, obyczajowości i świadomości, 
nie urosło więc do rangi reprezentanta Złotego Wieku. Sarmatyzm osiągnął z kolei 
rangę synonimu kultury staropolskiej lub wręcz polskości. A jako taki wystawiony 
był zarówno na romantyczną idealizację, jak i oświeceniową krytykę, bardziej też po
datny na stereotypizację. Stał się oczywistym i natychmiast rozpoznawalnym hasłem, 
budzącym długie ciągi negatywnych i pozytywnych skojarzeń. Jest też zjawiskiem 
wciąż żywym i obecnym, dyskutowanym i reinterpretowanym w dyskursie kulturo
wym, socjologicznym i politycznym57, oczywiście jako model kultury, nie zaś mit 
etnogenetyczny - ten interesuje bowiem jedynie uczonych.

W Holandii interpretacje batawskiej ideologii również Znajdziemy wyłącznie 
w pracach naukowych, wzmianki o niej pojawiają się nawet w szkolnych podręcz
nikach. „Batawska świadomość” sprowadza się dziś praktycznie tylko do pamięci 
o dawnej nazwie Dżakarty i odwiedzania nazwanego na pamiątkę tej faktorii ele
ganckiego centrum handlowego w prowincji Flevoland. Z jednym może wyjątkiem, 
choć też należącym już do historii - otóż odzyskanie przez Holandię niepodległości 
w 1945 roku uczczone było wystawieniem na deskach amsterdamskiego Stadsscho- 
uwburg okolicznościowej sztuki pt. Vrij Volk („Wolny Lud”), które to przedstawienie 
tłumnie zaszczyciły swą obecnością nowe elity polityczne, członkowie rządu, armii 
i intelektualiści. Pierwszy akt tej sztuki odwoływał się do holenderskiej przeszłości 
i pokazywał między innymi scenę rewizji dokonanej w chacie przez dwóch rzym
skich żołnierzy, których od razu można było skojarzyć z gestapowcami. Padło w niej 
też znamienne zdanie: „De Galliers zijn vechten om de eer, de Teutonen om de macht, 
maar wij Bataven vechten om de vrijheid”58 („Galowie walczą dla honoru, Teutono- 
wie dla potęgi, lecz my Batawowie walczymy o wolność”).
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Sam zaś termin „batawizm” - batavisme, jak już wspomniałem, nie istnieje, by
najmniej nie dlatego, że Holendrzy nie darzą wszelkich -izmów sympatią. Posiadają 
bowiem paralelny z polskim sarmatyzmem (rozumianym jako model kultury), rów
nie pojemny mit Złotego Wieku. Powstał on w XIX wieku w procesie romantyczne
go odkrywania na nowo i redefiniowania świadomości narodowej. Nobilitującą ideę 
batawskiej starożytności zastąpiono wtedy wielką ideą Złotego Wieku, wieku XVII, 
w którym miało spełnić się wszystko to, co w holenderskiej kulturze największe i naj
lepsze.

Ów Złoty Wiek dostarcza historiografom i kulturoznawcom podobnych proble
mów, co polski sarmatyzm. Jest bowiem punktem wyjścia do tworzenia rozmaitych, 
nierzadko sprzecznych ze sobą „wizji” na temat holenderskiego społeczeństwa i kul
tury. A jest ich bardzo wiele. Dwie z nich zasługują na krótkie omówienie. Autorem 
pierwszej jest Johan Huizinga, który w swych fundamentalnych pracach59 przedstawił 
kulturę Holandii jako monolityczny, statyczny, konserwatywny, wybitnie mieszczań- 
sko-kalwiński, indeterministyczny, ukierunkowany sam na siebie i „osobny” w sie
demnastowiecznej Europie model kultury. Zwracał też uwagę na jego antyheroiczny 
aspekt. Wizja ta, która ukształtowała myślenie o Holandii nie tylko w niej samej, ale 
również we współczesnej Europie, to jednak wizja mityczna. Jak zauważa Anton van 
der Lem60, Huizinga wyidealizował widzenie Złotego Wieku po trzykroć: poprzez 
ducha, obraz i słowo. Jego Holandia to przykład wolności sumienia, wielkiego malar
stwa traktowanego jako mimetyczne zwierciadło epoki, wybrany zaś przez historyka 
język i styl pełnią funkcję uwznioślającą (np. opisując kulturę holenderską w katego
riach „cudu”61)·

59 Np. Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw, Nederlands Geestesmerk, Die Mittlerstellung 
der Niederlande zwischen West- und Mitteleuropa, How Holland became a nation - Por. J. Huizinga, 
Verzamelde werken, 9 din, Haarlem 1948-1953, deel II - Nederland lub angielski wybór J. Huizinga, 
Dutch Civilisation in the 17'h Century and Other Essays, London-Glasgow 1968.

A. van der Lem, Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse bescha
ving, Amsterdam 1997, passim.

61 „[...] to właśnie w Zjednoczonych Prowincjach, powstałych nieoczekiwanie, rozkwitłych i oca
lonych jakby na skutek ciągu cudownych zdarzeń, ludność Holandii umocniła poczucie swej postaci 
i własnej ziemi, mowy i prawa do istnienia” (J. Huizinga, Nederlands Geestesmerk, s. 284).

Simon Schama, autor wspomnianej już książki The Embarrassment of Riches. An 
Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, widzi z kolei w kulturze holen
derskiej przejawy heroicznego rozwoju i dynamicznego formowania się tożsamości. 
Motorem jej powstania jest dla Schamy konieczność samoidentyfikacji powstałego 
nagle, w efekcie „wielkiego wybuchu” narodu. Interesuje go wyprowadzenie definicji 
kultury z antropologii społecznej - kwestie mentalności i świadomości zbiorowej, 
w poszukiwaniu której analizuje nie tylko przejawy kultury wysokiej, ale i „drobiaz
gi”: lęki budzone przez wyrzucane przez morze martwe wieloryby, zapiski fryzyj
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skiej położnej czy obsesje higieniczne. W ten sposób oswobadza on holenderską 
kulturę z konceptualnego jarzma mieszczańskiego stereotypu. Praca Schamy, przy
jęta entuzjastycznie przez zwykłych czytelników (ceniono zwłaszcza jego spojrzenie 
na siedemnastowiecznych przodków jako zwyczajnych ludzi, a nie rekinów handlu, 
handlarzy niewolników czy fanatyków religijnych), spotkała się w Holandii z dużą 
krytyką w środowiskach akademickich. Autorowi zarzucano naginanie materiału 
źródłowego do z góry przyjętych tez, mających uzasadnić powstanie „kolektywnej 
tożsamości kulturowej”, lekceważenie faktu, że siedemnastowieczna kultura była 
zjawiskiem niejednolitym w czasie i przestrzeni i rozwijała się na różnych terenach 
i w różnych fazach. Wreszcie krytykuje się Schamę za stosowanie „zwulgaryzowanej 
psychoanalizy”, kiedy na przykład w panującej w Holandii obsesji czystości widzi 
moralne odrzucenie brudu świata, którego wybrany naród nie chce dostrzec62. Jego 
praca osiągnęła jednak światowy rozgłos i obudziła szeroką dyskusję na temat holen
derskiej kultury.

62 Zobacz krytykę książki Schamy w: W. F r i j h o f f, M. S p i c s, op. cit., s. 66-67.
63 Ibidem.
M Wrocław 1993. Polemikę z Herbertem (zjawisko tulipanowej gorączki) podejmuje M. Komar, 

Tulipomania, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 51-52, s. 11.

Takich ujęć i interpretacji istnieje bardzo wiele - ważną próbą jest choćby praca 
Wilhelma Frijhoffa i Marijke Spies pt. 1650. Bevochten eendracht63, pretendująca do 
ujęcia kultury niderlandzkiej w kontekście europejskim. Na gruncie polskim swój 
wkład wniósł Zbigniew Herbert, pisząc Martwą naturę z wędzidłem64, zbiór esejów 
i apokryfów - to z kolei wizja estetyczna, indywidualna i poetycka, poszukująca me
tafizycznych paradoksów.

Batawizm, w odróżnieniu od sarmatyzmu, nie jest więc pojęciem używanym 
w dyskusji nad kształtem holenderskiej tożsamości i kultury. W dzisiejszej Holan
dii punktem odniesienia są dla niej II wojna światowa, fermenty lat sześćdziesiątych 
XX wieku i właśnie Złoty Wiek, który w tworzeniu obrazu Holandii odegrał naj
większą rolę. To za jego sprawą w naszych wyobrażeniach o Kraju Nizin pojawiają się 
automatycznie wiatraki, tulipany, kobaltowe kafle z Delft, martwe natury i dostojne 
portrety mieszczan w czarnych hiszpańskich strojach. Wizje Złotego Wieku staną 
nam też zawsze przed oczami, gdy będziemy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie: 
kim są Holendrzy?
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