
W Muzeum Pomorskim w Gdońsku stoi no poczesnym
miejscu tryptyk przecistowiojqcy biblijnq scenę ,,Sqcju
Ostotecznego" nomalow§ny przez Honso Memlingo
około 1473 roku, Jęst lo ,;eden r nojdoskonolszylh
przykłodów molorstwo niderlondzkiego le złotego
okresi-l jego rozwoju, dzieło sztuki w pełni godne sto-
nqc oook krokowskich obrozów Leonordo do vinci
i Rembrondto" Choc zo trzy loto upłynie juź pięc wie-
ków od chwiii, gdy obror znolozł się w muroch Gdoń
§ko, 10 w clqgu tych pięciuset |ot przeszedł on wyiqt-
k,,rwo drotnotyczne koleje losu wyjete jokby żywcem
ze §.jenoltuszo sensocyjnego filmu historycznego,

idetl,andy * niskie kraje,
to :dawina nauwa płaskich,
ni:żnąych dbszarów u ujścia
Rerrr,,..l, Mozy i §kąłdy, dziś

należąclrch do Be,trgii i Holandii.
Ząpoczątkowałra pr7śz Filipa

dynastia burgundzka,
jodrrrmy w ciągu XIV i XV,w,.
Niderlandy i okoliczne ziemie pod
swoim berłem, stwarzając tu
wspanialy ośrodek kultury rYcer-
skiej późnego średniowiec7.a, pro-
mieniujący na całą zachodnią Eu-
ropę. Dzięki bogactwu mieszczan,
którzy w wielkich portowych
miastach: Brugii. Gandawie. Am-
sterdamie, Antwerpii zotganizo-
wali centrum handlu morskiego
ówczesnego świata, wysokiej kul-
turze upraw i żyznym glebom
wsi, dzięki zręczaej grze poli-
tycznej, która wzmacniała, glów-
nie kosztem Francji, prestiż i po-
tęgę dynastii książęcej, Niderlan-
dy przełwały w tych czasach,
gdy Memling malorł,ał gdański
,,Sąd", szcrytowy punkt swojej
świetności. Mnołły się już jed-
nak oznaki upadku. Sztuka osiąg-
nęła najwyższy stopień wysubli-
mowania, ale straciła swoją nie-
dawną jeszcze siłę i ostrość wi-
d,zeruią. Obrłczlje,eochnJje p,Ocuu-
aie,ogólnej rLiepew,nŃci.,,Żacie
bgto tak jaskraue i różnmod,ne,
że jednum u:ciągnżęci.em pouie-
trza udgchana uoń lęll:ż i róż" -pisre Huizinga ,,iv ,.Jesiend śred*
niowi€@a". ,,Upłuualo o7lł
mięćtrzg całlannźtgm aarzecze-
ńem ńę uszelkich uciech śtllź,a-
touach a obłąkanum pędem do
bogactua i użgcia, mądzu dgszą-
eą nienawiścią a skorą d,o śm?.e-
chu ilobrod,usżrwśaą",

TLO WYDARZEŃ
Każdy suk|6 ,In§,iJtyczny z.a-

osbrzał apeti",t K,arclłIa Śrniąłego,
ówczesnego władcy Ntider,trandó-w
i goniił gp iku ,fi}wyrn zdob}"czrrm.
N,ilosły orle jrłż jadltĘk ,przedisrnak
ltiąski, ,kńra na§Jt4pi,ła w 14?? r.
Śrnierć Kallola Śmiałego, rv bi-
tvłrie ,podl Naincy, była końcenr
,złoiegg wieku," dny.rru bur-
gurdCkiggo i jego ipaństwa. Ni-
dełlandy vtzxxr,ły pod władzę
Hafusbur,gów, a ilegend,a o Ę,{,u
Sowidraaije ,i uujbjeniice ,w tła(łl
olbraaó,\ł- Fiłrtra Breurgil,a będą za
§to [a}t śladbrni wa]ikil ńego kraju
o nierpodloglość.

Tymrczasem jsd]na,k jest rok
1473.
Na połudntu, we FlorĘncjl, r07.tr]-

cżyrra właśnie dziralarność twórc7ą
Loonafl:do de vjfrrci, a w llzymie rrmie-
ra Leon Baptysóa Albeńi, ,pieTwszy
pIawdżivfie ren€sajn§o$,y. vi§zech-
§tronny twóĘa; na wi§clv)d?.ie 7a
cżlt€ry lata wi.t §t§lośl l,oupocżnie
pna€e yrad oliarzern mańackjnn, a w
Ma§kwie włoah A,ri]stcńire T'ioravanti
będ]zi€ §rzn$§il nĄ Kr€rTllu kat(!dr,ę"
ląę.ąe gtukę Bvancjum i włoski re-
ne§allrs. od roku i;o(ży §ię wojna
rniędz.y związki€rrr mia§t h.amżeatyc_
kic}r, , do iktórąlo nałeży rÓwnież
Gdań§k, a, A]nglĘ. Burgundia je§i
neutnaJir&. ale neutB,ainoŚć tJa j€śt wy-
filu§ztlM ,kołnprlcłnr.i§ern międz.y i.n,te -
resanli,iej trx}.tos.}nch n)ia§t u,s,pól-

pracujących z Hanzą a anglofilskimi
nastrojami panującej dynastii. w§zak
trzecią żoną księcia Karola jest Mał,
gorzata z York, wsżak pfzed dwoma
laty Buf8undczycy osadzili z powrcr-
tem na tronie an8i€lsklm jej brat€
Edwarda Iv, wszak to właśnie Bur-
gundczycy pojrnali zaledwie przed 43
laty i wydali Anglikom Joannę D'Arc.

Ąle Burgundia ogłosiła neutraln0ść
i fakt ten odegra pewną rolę w na-
szej opowieści.,.

zDoBlcz IYOJ§NNA
, ,10 ,kwietniia 147jJ l,clku. gdlr. lłr-
d! u,stąpiły już r,alkou-icie, otłłiie-
rając ,d,ostęp drl położlnvoh u
tłjści,a,rzek portów, z_ Lurbeki ,wy-
płyłręła uabrojolna, kalutr.,el,źr ..Piotr
z G,dańska" z 4OOosobową z:ńo-
lgą. Dovłodził ,nią Pateł Beneke,
a cdlrern jego w_vpramy była blo-
t}<ad,a wylbrzeźły łurgielsfi<ich.

Mniej więcej Ąr ;byrn sarn.ym
czasrie z nider{]andżkiego połtu
,Sluys wyplynęła {ównież u,żbro-
jorra gailera ,,ŚlrłięĘ Tom€§z" rv
,towarz;rsbwie in,n,ego, mlniejszego
sta,Lku.,,Swięty Toirnasz" płynąl
|pod neŃrailną barxterą bu,rgurlde-
ką, a sta,rrowił własnorść Tomasza
Fodti,nariegp. szefa wiellkiej wlo-
skiej koloniti h,andllowej u, Nider-
łand€jott. Do Pońi,narieg]<} na[eża-
ła ,równigż w,iększa część lad{un-
ku. ,który składał się z ikan{n.
,ałrłrru, lpłótna, skór, obić, j*:drva-
lbi fikanych złot€m i kosztrxv,no-
,&ri. Ną pełnym mtuzu ,nastąpiło
stpOU*rUe ,,Święiego Tomarsza," z
,;Pjctrem z Gda,ń§ika". Tu slyratva
zwyqa" być niejasma. Gdańszgza-
,nie fwie,rdzitli eot€fln, że zaa|tal<r>-
w,al,i olrręfy, cdy juz widać tlylo
łryraznńą że ,kienują sirę ,do An-
glii. §lrądtinąd jednak wiemy. źc
,,Ś-,iętł, Tome§z" p}y,nął , do
Wł,qch,,nirawykltrczone jedtnak, zeTniał feż ,po d]rołdze zawinąć do
Ang[il.

Gdy ,,Piofr z G<lań,ska" 2?
;k\iii€tfli;a zaaitai<o,wał, ląniejrsży
,statek urciikł pod peł,nymi żarg]a,,
,rni do Southarnptornl zaś ,,Święty
J!661pLsz'l prryjął walkę. która za-
ikończyła się dllań tragicznie - 13
{ludai zabińych. {l.00 mlnrrr,ych, Zdo-
byaz została d,rrpr:owadzona, dtl
Harnbul,gą" €dzie,nastąpjł podzi,al
ł,upu rniędzy kźlpi,iarra, .rak}€ę
rłr,az .trzech,g§eńskich pańrycj,u-
gY. ,dtl ,ktorych nałgżał ..P,i<rtr z
Gdań3kł".

Wśrod, zt\,obyttyeh kft.łzilowneici
ZnajdoWał się też i,ntl.e,resrrjąc.v nas
.Jbraz 1!fterrrl|inga" Został łxr o,f,ia_
.rowarry do ,kościoła Madacki€go
w Gdańarku i stanął ,na, ołtarzu
św- Jerz,eeo. Tryptyk musial wy-
wołać w G,d,ań§ku i\r,we ze'ilrlltelrę-
sowanie ,i zaoh,,\iryit, sk<rro ówcze-
sny kroniiqrz, ,nie opisując bo-

tseneke, ,poświęca cały fnagment
dz-ićłu Memildnga twier,dząc, że
,,jest pLęknym, pełrtym szlachet-
nej sztuki dziełem m,alarskźm".
A przadaż w tboglaĘch koścłiota,eh
gdĄńskidh bylo wówczas wiele
innych dtos,konał:v,ch dzieł sz,tutki.
7.dobyczny tąvrrtyk ztwtał jednak



{rcgniony jako,dzieło wyją,tkorł,e,
i w,tej ,wy§oki€j łxonie rrriieszcza-
nie gd,ańscy nie ,pomy}ili się,

I(srĄżĘ, PAPIEż I cEsABz
Zdobycie,,Śrł,,iętego Tomarsza"

rvywołało :nglyahrrriigst §zer.eg łvy-
stąpień drplomarĘczłtt,ch, I(siążę
Ka,rol Śmjały uznał {cl :ra o uazę
neutralnej fl,agi burgundzkiej i
l-agrozil związkowi miast hanze-
;iityckic.h lrgpre§,jamli .\ł' §tJo§un-
kacŁ iha,ndłcyrł.ych. W llamburgu
rr,l,stąpil pv-ed!§tawjaiel kurpców
rvłrrskich dziaiają<tłch,w rnń,aŃa,ch
Północy, ,proponując w iimigniu
szefla kcrXtrnii,włrski,ej, To,masza
Po,rhiina,rilggą zwrcri własnołł:i
rvłoski,ej w zarniąn zA E,ł'aloro 7Ą-
trryrnałia §lszy§t}<iego rc na[e-
żało do Andlilkó$r.

Gdy eroźby łi p,rapozycje ńe
dlavraly rezul,tatu, \ł, irrnieniu
Wloch ,wszczął krrlki fiegat pa-
pieeki. zaś rna krngnesach Hansy
rv u,trechoie lairlkakrotnie wnaca
do sp,raw}, odszkodowań znrany
praw:nik włodldi, Kł:zysztof §pi-
nelli, przridstamiiając słpis towa-
rów pł/nących na ,,Św,iętyrn To-
maszu" dlo Flbrencjt i Pi:zy" Ze
st,rony .wł,aidców Bur."gundiii gpra-
wa ,idzie :w za,porninieni,e po
śmiercl Karola Śmiałego w 14?? r.

To jednak wcarle nie lkończy
sprawy. W 1478 r. ,paĘ,ielż Syk-
§tu§ IV, ,znany jląĘ6l rnecemas }i-
1erah]ir}, i sziulrii, lwystoeoruvuje do
rady rniejskiej Gdańska specja]l-
ną bułilę, w której trtułując Paw-
ła Berne}<a lna zrrlianę ,,,pira!t€rn"i ,,łrajufuochańszym §yn€m", żąda
zad crśćrrczynien,ia poszkodawanyrn
Włochom. N,ie można s_ię dźwić,
że zż rp.pirrż angażuje fir swój
auJtoryibdt, skoro wśród poszkodo-
wa;nych wid,nieją irnio,tra Wau,-
tzyńca.,i Jtfliańa Medyc.eus,zy.

G.dańsaczalnie j€dTĘk nrie ł,,da-
walli, §ę w korwp,onderrcję,,rr€rwgt
z parpiezem, pra€in* zakrńryyć
d,razltiwą §prawę rra, drqdze,plraw:
nej, 'W'rreazcie w 1499 n, vlybitny
,prarwnllk hąrnlburdci Aflbeń
l(ra,rrtz wŁ§tąpił przed radą rniiej-
ską Brugii (§ląrys, skąd wypłynął
,,Święty Tomasz" byłtopot,t Bru-
Bl{, tak wrięc ,rada rniejslra polo-
siła,wspólodipowiedńailność za ła-
dunok stottku) ,i u,dawdnił w
r§posób ntie ibłrdzą4y wąĘliwoŚci,
żc obraz i iirrrrre dobr,a zostały
,wzięig jako łup woj,enny, ,a więc
zg,odrrie z przepisarni prawa mię-
dz}-,nał"rrlowego, nałeżą d<r Gdań-
ska.

Tełr epłiuld, z.daje się końcayć,
po 26 la,taah Exrróu,. kwes,tię
własności, 7.dtlb},cą, Benekego,
Obraz wisiał tymcza§em na ied-
nym z fiillaróu, k{ścioła ,ma,ri]ac-
kiggo budźąc zacłru,}t z,na.wców i
,nT iłośniikórłr,§ztultd,

Gdańsk coraz częściej otrzymy-
lvał propozycje kupienia obrazu.
I tak np. jeden z pamiętnikarzy
urspomina. ż,ę cesarz niemiecki
Rudolf II (15?t-1612} chciał ku-
pić trbraz za ogromną na ówczes-
ne czasy sumę 40 000 talarów.
Nie było *, tym nic dzi*,nego.
jeśli wziąć pod uwagę niebywalą
Ę.pr(-}st pasję kolekcjonerską Ru-
doifa lL Cesarz, rezydujący na
Hradczanach w Pradze, ,uvedlug

ówczesnych opinii przekształcił
swą siedzibę rł, ,,skarbiec arty-
styczn],, Europy". P<l eałej Euro-
pie jeździli agenci w,ładcy, zwo-
żąc mu obok rvielu -potrvorności

także niezliczclne, doskonałe dzie-
ła sztuki. Cesarz lubował się
zvłlaszcza w aktach, <iochodząc w
kolekcji tego tematu do ok. 2500

posągów z róŻnych epok, oraz
1300 clbrazów. Szacowano te zbio-
ry na ,ławrotną sumę 17 milio-
nów guldenów. Cała kolekcja ce-
sarska została w 1648 r. wy\^,ie-
ziona przez wojska szwedzkie do
Sztokholmu. GC-yby więc Gdańsk
sprzedał .,Sątl" cesarzowi, obraz
podzieliłb1, z pewnością los pras-
kich zbiorów.

CAB I NAPOLEON
§to, ,!ań Ńzn,i,ej, prrdrczap wojny

półrrocnej, Cdańsk byl okupowa-
lnY :§EzF,l, .woj,ska r.osyj,skie. Dwu*
,krłlbrxi€ ddlwidŁił łni,asb calr
-Iłiobr Wielki. W !716 r. ogilądgł
,orr dłlł8}o osdb&itwąrci C.d,ań§ilna i
naljdłuzej ZĄbzyrr7,ał się przed
,,SądŁ"m ,Nańecznym". N,ie mo-
gło , yć tiinaczej, §koro car byl
vłidlikirn rniłcśniikiem szbuld ti, ko-
fidrĆjo,rrerern, la dlo itego podczas
długiego ,pCIĘltr w Hołqjrui,ii poz-
rnał i wysoko aeŃł rnlaiiarstwo nri-
denlandakie. Jesieniią |7L7 ,r.,
,gdy rokowąnia Rosja,n z wlŃz.a-
rni rniejskirni Gdgńska zmtały
właśrźw,ie zakończone, car odwie-
dził m,iagto ,po r€z drugi. Urnowa
,przewidy,wała, Że Gdańsk zalpła-
,ci 140 ity§. tafljar:ów kolllltrybucj,i,
zgrwiie storsunki handllgwe ze
Szwecją orąz ,obworzy pOń dta
,okrętó-w rocyjśkictr -: w lzami,an
,armia rosyjśką o,puści terytońum
Tni,a§ta. Tym,czasem ear wyjeż-
dźejąc 2 lpa,źdiżierllllilra po kiillku-
dnłowy:rn :pobycie zaOkailruje gdań-
szcz,aĄ nowyrn żądairuiern.

Dowódca wojsk rosyjskictr k§iążę
Dol8oruki zwraca się do rady miej-
§kiej z |piserBną propoEycrą, aby po-
darowela carowi obraz ,,sądu 0$a-
te{zne8o" jako upo,minek 7A po-
myśtrne zakończ€rrie rozmów. Rada
odrrTa,wla, Doł8oruki {ry§tępuje wlęc
ie§rcze z jedną notą, iuż baildzi€'
zdecydowaną, by tym razom otIzy-
mać odpowiedż odmowną rad1, gllrr-
maną w uroczystym tonie.

Pragnąc zżlągŃić wyraź,nie wd)u-
,rzenie wła&, mi€j§kich, Dołgot]uki
wycofal §ię w o§tĄbnjm lście z Ąd9ń,
t},ufrrteiczą€ rŃńe, że Yrie ehaial by-
lnaj,nuriej zjabiórać obrazu, pre8,nąl je-
,dyni€ dać gdań§zoza{rorn dobrą radę
jaĘ poą,y§kać przyahylność cara, T}o-
a!2ł również z ,dyplotrn8tyczną złośli-
,wością, ,źre wydawało mu ,§ię, iż wy-
,d€fri€ ob,razu z ł}<ościoła ewangelit{<ie-
Bo nie ,powi]nno przed§tawiąć żradnych
,trudniości" boć il}rzec'l€ż nńuka, Lutra
zabraniała w o8óle po§iada;rria obrA-
zów w kości,ołaćh.

Tak ,więc również Piotr wle}ki nie
pozyskał obrazu do §wych zbiorów,
zaś walka, ja,ką rwtadŁe rnia§tą sto-
ezyly o ,,sąd ostateczny" z tarlr po-
tężnym przociwlnikiem dowodzi, że
d;ieło Mernlinga otaczala $, mieście
poirł§,zechna i upalŃa rnuość.

Nie u,plynęło jodnĘlk i §to ląt,
edy okąualo się, że jwt ona zbyt
sła]bą obroną, GdĘń§k miał do-
tychcaas do cąy,nienia z konkret-
nymi koilekcjrrnerami: &udołfem
II, Piotłrem W]idlikin-n, mozna było
więc oclmówić sprzedaĘv, dyslcu-
ltr}wlać, koocesłpondrowaĆ, tetu rła-
liomiast rni,asto zelknąć się miato
z syste*rrern €ra,bleży dziel
§ziuki. Wy,ruszającomu do W}och
gonerlałcru,i Borepa,rterrlu Dyrek-
ltrrriiat oś,wiadcza:,,NaćIszeilł czos,
gdy Muzeum Francuskźe pol.lritl-
no obiąć uszgstkźe naislawniłjsze
zabutki..," zwycięską burżuaaja
lrąncrrska ruunała, że jej trjtml
p§winno udtjbiĆ {łsz}§tk$, co tyl-
ko Eulopa rna ,§ajcenriiejszego.
Był to pułnkt ".łlyjścia sy|§teryra-
Łycz,nej akcjii, lrrń.ra przeorała na
przełrrmle XVIII i XIX ,w. wie-
ile krajórł,, grcmadząp w lParyżu
inajwiększą zalpew,ne krllekcję
dzieł sztuki. jaką illidivt<o&wiek w



niclt ,,są godrre muzeów f,ra,ncu-

ł#**- zebra,rxr. Dziś
rnoż{ra' ją oglądąć w ,Luw,rze.

Akcją najpierw 8elryalrrcji, pio-
tern Napaleone, edlo,wala pla-
nowo*ść i faohowość. wiedziano
co i skąd zabrać. Badając zabyt-
łd, dr§perci wyrokoq/afti, które z

§kictr".
W 1B0? r. Gdańsk zajmują woj-

dra fuąnouSkire. 7-araz za pier*w-
szłrni oddziałarni zjarłri}a się rł,
mrieście a<iea a<sip€rtów. na c7€-
Le z ówtvgt}rm gzefern ftuniou-
slriego rnurealnichvą od 1?9? r.
głównyrn dcradrą Naipcleor,ą ba_
rortgtn Domiłuiqrug Vivarrt-Denon.
Jedrryrn z jego najblizszych
rłrspólpraoownikórr był mtrody o-
f,ioer Henri Beyle, anany lepiej
jaiko ,§tendh,ait.

,,Sąd Osta'teczrry", ,po ,raz dnrgi
jako łup iwojenny, rłrsza w drogę.
Wrn razem do Faryź-a: Wystawio-
,ny w Lutwrze, staje się przed,mio-
tem zainteres<ywan{a i podziwu
frarrcuskiclt a,ńystów i.,m,iłoł§ni-
tkórv satu,lęi.

TRUDNE POWBOTY
Po upadt<u Napoleona powstał

oczywiśoie probl,em zwrotu ?.agra-
bionych dzieł. Bą a{e,koalicji łn-
tyr}apolieo,ń§l{iej zaileż:alo, aby nie
narazić ,na sz$,ank dobrego imie-
,nia Burbonów, ci zaś rtwierdzili,
żE ja,urne odtdanie zbio,rów
Ltłwru, }rtóry sht §ę przed,mio_
tern dumy na,rodowej, wywołalcl-
by 1nwsaeeh,ne obrurrzenie. Eządy
ailia,nckie upom,inały się wi6 o
zdbytki,śeiśle potdnie. Oczywiście,
ani Lud\łrik XVI,II e,ni Tlałfie.y,rand
nie odrnawia&i, al,e Denon, który
pozoetał,na s\rym starrowisku. ro-
bil wvytstko, aby nic z Luwru
,nie 11"ydĘĆ.

Gdy jednak w 1815 ,r. puyszło
r}o r.az drugi pokon},,wać Napole_
ona; przestano z Frrancuzarni roz-
,m,aw;id w biąlyoh ręł<awicd<ach.
Kiedy dyrdkcja ,Luwru nie chcia-
ła jednak tndal res,pel<tować źą-
dań p<rszkodowanyeh państw. do
Paryła wkroczyły oddziały ajn-
gielskiE austriackrib i pruskie, by
:pod osloną ,bagngtów odebrać
dzieła sżtu,ld.

F,ierrł,sz_lrn dźelem, ktore opu-
ściło Luwr w as,yście bata§onłr
ęrr.nkiej piechdby, był wlŃrrie
edań§kt ,,§ąd Ostateczny". Ale
,zamiast do Gdeńska, obraz powę-
d,rowal do Berl,i;na. Wystawioryy
na widcilc pubiliczny, rrywoial za-
,chruv/,t beńińsikich zna,wców. Dy-
,rel§tor Akadgnii Szbuk Pięknych
atvłły rzńla,ru Georg Schad,clv.
rszy;łcząl ,u króla Frydsryka Wi(-
hel,ma III intry8i,, by rrie oddawać
oba',azu gdtańszczanom. Ci jednak
świadomi wyją.tł<owej sily .mag-
ne,tyganej, jaką oh:az pooiadĄ już
wczśrtiej uzyskaili królbwskie a-
,bowiąpanią b dbraz ,w.ńci do
Gdańska. Minęly jednek dwa ilata
sporórv i, korespoodencji, za,rrim
to się stało.

Pcrrłr,rót M€mlirrĘa 18 stycznia
1$17 r. był w .Gdańsi<u oibohodzo-
ny wyjąłkouło uroczłścią a rrliej_
§{ryWi p6€ci pisli na creŚĆ o,bra-
zu,wiers*.

W dnrgą,podróż wyruszył edań-
§ki &raz jesierrjią 1944 r., gdy
wiadomo byłol że nic iu]ż nie
growstrzyma rądziecikIiej ofensy-
§ry, ź€ ,następne uderzenie rnrrsi
objąć Ńwnież Gdańsk. Wrrie-
ziono wówczas najcełniej§ze
skałby €dański,ch rnuzeów i ko-
ściołów. Dzieło Mernłinga zc,tało
ukrfłe w rna_łyrn wiejskim ko-
ściółktt w TuĘvnlgi,,i| Tąm anaiaz-
}y je oddziały radżieckie i trbraz
sdĘł wędńwkę do Mosł<wy.
T.tosidiwie od,rsburcxwa,ny przez
ra,dzieckich konserwatorów, wraz
z irnnyrni zaby,tJcami wrócil do
Polb}<i ry 1956 ,r. i od tego cza,su
jest klejnotem,bogatych zbiorórł,
Muzeum ,fumor,skiego tłr Gdań-
SKU_ PBZEMY§LAW TRZECIAK




