Tomasz Lewiñski

Wp³yw ikonografii S¹du Ostatecznego Hansa Memliga
na obrazowanie tematu w malarstwie gdañskim nastêpnych stuleci

W sztuce Gdañska i Pomorza
Wschodniego po trzydziestoletnim okresie
stagnacji przypadaj¹cym na lata 1440-70,
a zwi¹zanym z kryzysem ekonomicznym
wywo³anym wojn¹ trzynastoletni¹, nast¹pi³o
niezwyk³e o¿ywienie dzia³alnoœci artystycznej 1 . Aktywnoœæ twórców pomorskich
ostatniej æwierci XV w. spowodowana by³a
obecnoœci¹ nowego na tych terenach
Ÿród³a inspiracji, którym by³o rozprzestrzenienie siê wp³ywów malarstwa
niderlandzkiego 2 . Jednym z najbardziej
wyczuwalnych bodŸców by³o przywiezienie
w 1473 roku do Gdañska S¹du
Ostatecznego autorstwa Hansa Memlinga.
Memlingowski o³tarz trafi³ do Gdañska
w niezwyk³ych
okolicznoœciach
za
poœrednictwem kapra Paula Benecke, który
– bêd¹c na s³u¿bie miasta Gdañska –
zaatakowa³ brugijski galeon transportuj¹cy
do Florencji zamówiony przez Angelo
Taniego o³tarz mistrza Hansa3.
Dzie³o wp³ynê³o na œrodowisko
artystyczne w sposób nad wyraz silny.
Pierwsze dowody recepcji stylu i ikonografii
o³tarza pêdzla brugijskiego mistrza
widoczne s¹ niemal natychmiast. Ju¿
w dziele jednego z gdañskich malarzy,
datowanym na lata 1473-78 Zwiastowaniu
z kaplicy Bractwa Kap³añskiego w koœciele
Mariackim w Gdañsku, zwraca uwagê
umieszczony na rewersie o³tarza motyw
Bramy Niebieskiej, której forma wyraŸnie

zosta³a zaczerpniêta z S¹du Ostatecznego
Hansa Memlinga4 .
Tryptyk Hansa Memlinga ma
charakter dydaktyczny, a autor pos³uguje
siê w nim wielowarstwow¹ symbolik¹,
typow¹ dla malarstwa niderlandzkiego XV
w.
Cech¹
charakterystyczn¹
dla
niderlandzkich S¹dów Ostatecznych jest
chrystocentryczne ujêcie œwiata. To
Chrystus jest najwa¿niejsz¹ postaci¹
“koñca dziejów”. Zasiada On na têczy (która
symbolizuje Przymierze Boga i ludzi dane
przez Boga po potopie), Jego stopy
spoczywaj¹ na z³otej kuli, symbolu Ziemi
i ca³ego wszechœwiata. “Odziany jest
w szatê we krwi sk¹pan¹” (Ap 19,3), a na
Jego ciele widaæ œlady mêki. Czerwona
szata oznacza (prócz królewskiej godnoœci)
ofiarê Zbawienia. Zbawiciel ukazany jest na
z³otym tle przedstawiaj¹cym najwy¿sze
niebo – empireum. Chrystusa-Sêdziê
otacza grupa dwunastu aposto³ów, którzy
podczas s¹du pe³ni¹ rolê ³awników.
W gronie dwunastu obecni s¹ równie¿
œwiêci Maciej i Pawe³ – ten drugi zast¹pi³
œw. Piotra, wyobra¿onego na schodach
prowadz¹cych do raju. Przy Chrystusie
klêcz¹ Maria i Jan Chrzciciel, ³¹cz¹c siê
w grupê Deesis. Po prawej stronie
Chrystusa unosi siê lilia (symbol
niewinnoœci), po lewej – miecz ognisty
(znak potêpienia). Wokó³ Chrystusa
pojawiaj¹ siê anio³y, które nios¹ narzêdzia
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Mêki Pañskiej (Arma Pasionis) i dm¹
w tr¹by budz¹ce umar³ych.
W sferze ziemskiej odbywa siê walka
o dusze (psychomachia), anio³ z diab³em
rywalizuj¹ o duszê zmar³ego. Dolna strefa
centralnej czêœci o³tarza przedstawia
zmartwychwstanie cia³ i psychostasis:
wa¿enie dusz przez archanio³a Micha³a
trzymaj¹cego wagê. Na jej szalach
rozstrzygaj¹ siê ostateczne losy ludzi.
Nale¿y zwróciæ uwagê, w któr¹ stronê
opada szala. U Memlinga przewaga jest po
stronie zbawionego, u Rogiera van der
Weydena – w S¹dzie Ostatecznym
z Beaune – to potêpiony przewa¿a szalê5 .
Dowodzi to wp³ywu doktryny augustiañskiej 6 na Memlinga. Œw. Augustyn
pisze, ¿e do zbawienia potrzebna jest bo¿a
³aska, a jej brak to pustka, dlatego te¿ dusza
czysta przewa¿a nieczyst¹. Oznacza to,
¿e nie wystarczy sama sprawiedliwoœæ
cz³owieka, aby osi¹gn¹æ zbawienie –
potrzebna jest ³aska Chrystusa.
Lewe skrzyd³o tryptyku przedstawia
pochód zbawionych, których Œw. Piotr wita
przy wejœciu do Raju. Kryszta³owe schody
wiod¹ do póŸnogotyckiej, bogato rzeŸbionej
budowli. To w³aœnie rajska brama prowadz¹ca do niebiañskiego Jeruzalem. Anio³y
odziewaj¹ wybrañców w szaty, œpiewaj¹
Trishagion i sypi¹ kwiaty symbolizuj¹ce
obecnoœæ Ducha Œwiêtego 7 . Orszak
wprowadzanych do raju uporz¹dkowany
zosta³ zgodnie z hierarchi¹ panuj¹ca
w Koœciele: na czele postêpuj¹ duchowni
(papie¿, kardyna³, biskup i opat), nastêpnie
wierni œwieccy, wœród których niektórzy
interpretatorzy wyró¿niaj¹ bohaterów
Starego Testamentu: Adama, Ewê, Abla
i Seta8 . Dla podkreœlenia ponadnarodowego charakteru Koœcio³a, malarz na koñcu
orszaku umieœci³ czarnoskórego cz³owieka.
Zainteresowanie ogl¹daj¹cego wzbudzaj¹
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umieszczone przy schodach kwiaty
i szlachetne kamienie. Nie bez powodu
zosta³y one umieszczone po stronie rajskiej
(przyk³adowo fio³ek symbolizuje pokorê,
stokrotka skromnoœæ). Znaczenie kwiatów
jest uzupe³nione o symbolikê kamieni: per³a
to czystoœæ duszy, krwawnik – mi³oœæ
i ofiara, szafir umi³owanie niebios9 .
Na prawym skrzydle diab³y spychaj¹
do otch³ani grzeszników, którzy spadaj¹
w wieczny ogieñ. Wœród nich znajduj¹ siê
ludzie ró¿nych stanów i p³ci. Liczba
potêpionych przewy¿sza liczbê zbawionych: str¹canych do otch³ani w Memlingowskiej wizji jest trzydziestu szeœciu,
natomiast zbawionych – dwudziestu
czterech. Owi potêpieñcy torturowani s¹
przez diab³y o wê¿owatych ogonach,
ptasich szponach czy owadzich skrzyd³ach.
Poszczególne demony odpowiadaj¹
konkretnym wystêpkom, przede wszystkim
z katalogu siedmiu grzechów g³ównych.
Na rewersach tryptyku przedstawiono fundatorów o³tarza – Angelo Taniego
i jego ma³¿onkê Catarinê Tanagli
modl¹cych siê u stóp Marii i œw. Micha³a.
Ca³y o³tarz jest swoist¹ summ¹
teologiczn¹: streszcza dzieje Zbawienia
i doktrynê Koœcio³a. W wimperdze portalu
wiod¹cego do niebiañskiej Jerozolimy
widaæ scenê z Genesis (Stworzenie Ewy),
poni¿ej w archiwoltach i oœcie¿ach
umieszczono proroków Starego Testamentu, dogmat Wcielenia zosta³ zobrazowany
na kapie zbawionego biskupa (scena
Zwiastowania10 ), mêkê Chrystusa przypominaj¹ Arma Pasionis. Obecnoœæ
Aposto³ów wokó³ Chrystusa oraz grupa
Deesis przywo³uj¹ naukê Koœcio³a
o obcowaniu œwiêtych i wprowadzaj¹
motyw intercesji, podkreœlony te¿ na
rewersach tryptyku. O³tarz ma jednak
przede wszystkim wymowê eschatolo-
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giczn¹ – silnie zakorzenion¹ w Apokalipsie
i nauce Koœcio³a kwestiê winy i kary11 .
Temat podjêty przez Memlinga
przyj¹³ siê bardzo dobrze wœród
gdañszczan, a znalezienie siê w Gdañsku
tego dzie³a znacznie o¿ywi³o œrodowisko
malarskie 12 . Dzie³a o tematyce eschatologicznej zaczê³y byæ bardzo czêsto
zamawiane. Spe³nia³y ró¿ne funkcje w ¿yciu
spo³ecznym: od funkcji komemoratywnoupamiêtniaj¹cej na epitafiach13 , po funkcjê
dydaktyczn¹ we wnêtrzach koœcio³ów czy
w budynkach u¿ytecznoœci publicznej.
Poœród XVI i XVII-wiecznych gdañskich
S¹dów Ostatecznych nale¿y wymieniæ:
Epitafium rodziny Oehm z koœcio³a
Mariackiego z 1584 r., S¹d Ostateczny
z ratusza Starego Miasta (Sala Czerwona)
z 1595 r., S¹d Ostateczny ze zwieñczenia
Uczynków Mi³osierdzia z 1607 r. z koœcio³a
Mariackiego z 1607 r., Epitafium Jakoba
Schmidta z koœcio³a œw. Katarzyny z 1595 r.
oraz Epitafium Hansa Gronaua z koœcio³a
Mariackiego z 1612 r.
Okaza³ych rozmiarów Epitafium
rodziny Oehm skomponowane zosta³o
w trzech poziomych pasach. U do³u
ukazany jest moment otwarcia szóstej
pieczêci, wy¿ej wskrzeszenie zmar³ych
przez Ezechiela, a ca³oœæ zwieñczona jest
S¹dem Ostatecznym. Epitafium to zosta³o
namalowane na podstawie miedziorytów
Hendrika Goltziusa (ok. 1577) i wed³ug
rysunków Jana Stradanusa. Ikonografia
obrazu jest mocno uproszczona, artysta
zrezygnowa³ nawet z postaci ChrystusaSêdziego. Scena S¹du Ostatecznego
zosta³a ograniczona do wyraŸnego
oddzielenia strefy niebiañskiej od strefy
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ziemskiej. W nieniosach widaæ tr¹bi¹cych
anio³ów budz¹cych zmar³ych, z lewej strony
anio³ wita niewielk¹ grupê zbawionych,
natomiast z prawej diabe³ popycha
potêpieñców ku paszczy Lewiatana.
W tym samym koœciele znajduje siê
te¿ inna skrótowo zobrazowana wizja S¹du
Ostatecznego. Jest ona zwieñczeniem
Uczynków Mi³osierdzia z 1607 r. autorstwa
Antona Möllera 14 . Równie¿ tutaj strefa
ziemska zosta³a wyraŸnie oddzielona od
strefy niebiañskiej. Chrystus-Sêdzia
zasiadaj¹cy na têczy i wsparty stopami
o kulê za poœrednictwem archanio³a
Micha³a oddziela zbawionych od potêpionych. Jest to wizja zaczerpniêta
z Ewangelii œw. Mateusza – s¹dzonych
symbolizuj¹ bowiem owce i koz³y15 . Tak jak
na obrazie Memlinga, po prawej rêce
Chrystusa jest lilia, po lewej miecz. Raj
i piek³o zosta³y wyodrêbnione tylko
schematycznie. Miejsce dla zbawionych
obrazuje przebijaj¹ca siê z lewej strony
jasnoœæ i witaj¹cy anio³a, natomiast otch³añ
przedstawiona jest za pomoc¹ ognitej ³uny,
w której p³omienie zrzuca potêpionych
diabe³. Istotny jest fakt obecnoœci grupy
Deesis: Maria i Jan Chrzciciel klêcz¹ u stóp
Chrystusa.
Epitafium Jakuba Schmidta z 1595 r.
z koœcio³a œw. Katarzyny w Gdañsku
równie¿ zosta³o wykonane w warsztacie
Antona Möllera 16 . Chrystus, znów zasiadaj¹cy na têczy i maj¹cy stopy wsparte na
kuli ziemskiej z wyraŸnie zarysowanymi
kontynentami, zosta³ tym razem namalowany w mniejszych rozmiarach. Ukazany
jest na tle aureoli, z lili¹ po prawicy
i ognistym mieczem z lewej strony,
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po³owy VI w. Za: M. Zlatohlavek, C. Ratsch, C. Muller- Ebeling, S¹d Ostateczny. Freski miniatury, obrazy,
Kraków 2002, s. 46-50.
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K. Cieœlak, op.cit., s. 19; J. Harasimowicz, op. cit., s. 339-357; Anna Gosieniecka, op. cit., s. 50-51.
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otoczony jest zastêpami œwiêtych i anio³ów,
nios¹cych przedmioty Mêki Pañskiej oraz
dm¹cych w tr¹by, by obudziæ umar³ych.
Wystêpuje równie¿ grupa Deesis.
Dominuj¹c¹ postaci¹ zdaje siê byæ
Archanio³ Micha³ z wag¹ i mieczem w d³oni.
U jego stóp jedna z p³yt nagrobnych jest
odsuniêta, umarli budz¹ siê na S¹d.
Po lewej stronie promienieje jasnoœæ
i ukazani s¹ zbawieni, z kolei po prawej
stronie k³êbi¹ siê cia³a potêpionych,
zrzucane kolejno w otch³añ piekieln¹. Na
samym dole widniej¹ fundatorzy dzie³a.
Inne wyobra¿enie S¹du Ostatecznego z koœcio³a Mariackiego w Gdañsku
znajduje siê na Epitafium Hansa Gronaua
z 1612 r. (tak¿e autorstwa Antona
Möllera 17 ). Kompozycja oraz program
ikonograficzny w du¿ej mierze pokrywaj¹
siê z Epitafium Jakuba Schmidta. Tu tak¿e
wystêpuje postaæ archanio³a Micha³a
z wag¹ i mieczem, Chrystus-Sêdzia tronuje
na têczy, jest grupa Deesis.
W œwi¹tyni pod wezwaniem
œw. Bart³omieja znajdowa³ siê obraz z 1617
r. namalowany na podstawie sztychu
Johana Sadelera 18. Obraz ufundowany
przez gdañski cech bednarzy. Wokó³
Chrystusa (po raz kolejny siedz¹cego na
têczy z nogami wspartymi o kulê) zasiadaj¹
w roli ³awników Aposto³owie i Œwiêci.
Poni¿ej tr¹bi anio³ zwiastuj¹c umar³ym
nadejœcie S¹du. Archanio³ Micha³ podnosi
jedn¹ ze zbawionych dusz i palcem
wskazuj¹cym kieruje jej uwagê w stronê
raju 19 . We wskazane przez Archanio³a
miejsce kieruj¹ siê równie¿ pozostali
zbawieni, potêpieni natomiast skazani na
wieczny ogieñ spychani s¹ w otch³añ
ognist¹ po prawej stronie.
Z zbiorach gdañskiego Muzeum
Narodowego znajduje siê kopia drzeworytu
z Ma³ej Pasji Dürera wykonana w 1580 r.
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i opatrzona sygnatur¹ A.M., co wskazywa³oby na Antona Möllera20 . Kopia przedstawia
trzy g³ówne postaci: Chrystusa-Sêdziego
oraz klêcz¹cych Mariê i Jana Chrzciciela.
Po prawej rêce Chrystusa wyobra¿ono liliê,
po lewej zaœ miecz, a anio³y tr¹bi¹
wzywaj¹c umar³ych do stawienia siê na
S¹d. U do³u kompozycji znajduje siê strefa
ziemska: budz¹ siê umarli i odbywa siê
oddzielanie potêpionych od zbawionych.
Grzesznicy wpychani s¹ przez diab³a
wprost do paszczy Lewiatana, a po
przeciwnej stronie anio³ prowadzi
wybrañców Pana ku œwiat³oœci.
Ciekawa jest wizja S¹du Ostatecznego na obrazie w Sali Czerwonej ratusza
Starego Miasta. Autorem tego dzie³a z 1595
r. jest Hans Vriedeman de Vries21 . Obraz
ten ma zdecydowanie protestanck¹
wymowê 22 ,
zwraca
uwagê
jego
ostentacyjnie dydaktyczny charakter.
Chrystus (zasiadaj¹cy na têczy i oparty
stopami o kulê ziemsk¹ z zarysem
kontynentów) otoczony jest dwudziestoma
czterema starcami. Po obu stronach
Zbawiciela zasiadaj¹ alegoryczne figury
personifi-kuj¹ce Mi³osierdzie, £askê,
Sprawiedliwoœæ i Prawdê. Pod postaci¹
Misericordii ze z³o¿onym b³agalnie na
piersiach rêkoma rozpoznaæ mo¿na Mariê
jako orêdowniczkê mi³osierdzia i mediatorkê miêdzy Chrystusem a œmiertelnikami.
Gratia z wieñcem laurowym i palm¹
zwyciêstwa ma ewidentnie soteriologiczny
charakter (³aska Boga jest niezbêdnym
warunkiem zbawienia duszy). Sprawiedliwoœæ i Prawda to wed³ug Kalwina
zapowiedŸ i obietnica warunków S¹du23 .
W centrum kompozycji wznosi siê kolumna
z ksiêgami ¿ycia i œmierci. Kolumna ta
zajê³a w tej kompozycji tradycyjne miejsce
archanio³a Micha³a zarówno w sensie
kompozycyjnym,
jak
i ideowym.
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E. Iwanoyko, op.cit, s. 65-70.
23
Ibidem, s. 68.
17
18

Wp³yw ikonografii “S¹du Ostatecznego” Hansa Memlinga...

Towarzysz¹ jej personifikacje trzech cnót:
Caritas, Fides i Spes – niezbêdnych do
uzyskania zbawienia. Po lewej stronie
ukazana jest wizja Raju, w kierunku którego
zmierzaj¹ zbawieni. Tempietto po stronie
rajskiej symbolizuje Jerozolimê Niebiañsk¹.
Po prawej stronie potêpieni wpadaj¹
w paszczê Lewiatana.
W podobnym czasie – miêdzy 1595
a 1603 – powsta³ S¹d Ostateczny
Antoniego Möllera w gdañskim Dworze
Artusa 24 . Oryginalne dzie³o zosta³o
bezpowrotnie zniszczone na skutek dzia³añ
wojennych, znane jest obecnie dziêki
czarno-bia³ym zdjêciom oraz cyfrowemu
simulacrum wykonanemu przez Krzysztofa
Izdebskiego25 . Zwraca tu uwagê zminimalizowanie kompozycyjne partii nieba
i rozbudowanie grupy potêpionych.
Chrystus zasiada na têczy, glob ziemski
dzier¿y w d³oni. Po jego obu stronach
zasiadaj¹ Maria i Jan Chrzciciel, nastêpnie
personifikacje Wiary i Mi³oœci. W g³êbi
mo¿na dostrzec chóry anielskie i dwunastu
aposto³ów. Postaci zbawionych to
personifikacje Roztropnoœci, Cierpliwoœci,
Umiarkowania, Odwagi i Nadziei. Na
czystym niebie jest przedstawiona Sprawiedliwoœæ, co wskazuje na wykorzystanie
doktryny œw. Augustyna, który pisa³
w swoich dzie³ach o s³oñcu sprawiedliwoœci 26 . Poni¿ej jest Archanio³ Micha³, który
unosi siê ponad potêpionymi. Trzyma
w rêku wagê i miecz – atrybuty Sprawiedliwoœci – i str¹ca nimi w symboliczny sposób
potêpieñców w otch³añ. Nad archanio³em

Mishellanea w Internecie

umieszczony zosta³ napis Iustictia. Grupa
po prawej stronie obrazu nie przedstawia
jednak “zwyk³ych” potêpionych, lecz
alegorie wystêpków. Najsilniej zaakcentowana jest tu postaæ Frau Welt –
personifikacja œwiatowych marnoœci27 . Pani
Œwiat ukazana jest w bardzo swobodnej
pozie, odziana w kosztown¹ szatê. Oprócz
tego spoœród pozosta³ych postaci
wyró¿niaj¹ j¹ atrybuty w³adzy ber³o, korona
i szklany glob. Skierowane w dó³ ber³o
wskazuje na piek³o, królestwo szatana,
którym w³ada Pani Œwiat (piek³o
wyobra¿one jest jako jezioro ognia, przez
które p³ynie powstrzymywana bosakiem
przez anio³a ³ódŸ z god³em cechu
malarzy 28 ). Pozosta³e alegorie grzechów
zwi¹zane s¹ z t¹ kusicielk¹ ³añcuchami
spinaj¹cymi wszystkie wystêpki z ich
Ÿród³em 29 . Wœród grzechów szczególn¹
uwagê nale¿y zwróciæ na personifikacjê
Niewiary, bowiem mê¿czyzna przebijaj¹cy
krucyfiks to ujêcie, którego precedensu nie
sposób odszukaæ30 . Takie wyeksponowanie
motywu Niewiary i Wiary mo¿e wskazywaæ
na zastosowanie wytycznych Lutra 31 .
Jednak z pewnoœci¹ nie jest to
przedstawienie rygorystycznie zwi¹zane
z wyznaniem luterañskim, o czym œwiadczy
obecnoœæ grupy Deesis.
Analiza dzie³ nie daje jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, jaki wp³yw na ich
powstanie mia³ kontakt ich twórców
z o³tarzem Memlinga. Trzeba zauwa¿yæ,
¿e czêœæ motywów obecnych w tryptyku

J. Kêb³owski, S¹d Ostateczny Antoniego Möllera na tle tradycji tego tematu w XV i XVI w., [w:] Dwór
Artusa w Gdañsku. Sztuka i sztuka konserwacji, red. T. Grzybkowska, J. Talbierska, Gdañsk 2002, s. 143;
P. Oszczanowski, S¹d Ostateczny Antoniego Möllera w gdañskim Dworze Artusa, [w:] Dwór Artusa
w Gdañsku. Sztuka i sztuka konserwacji, red. T. Grzybkowska, J. Talbierska, Gdañsk 2002, s. 159.
25
T. Grzybkowska, Simulacrum cyfrowe w s³u¿bie zabytków. Przyk³ad Dworu Artusa w Gdañsku,
[w:] Dwór Artusa w Gdañsku..., op. cit., s. 189.
26
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27
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Ibidem, s. 76,77.
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brugijskiego mistrza nale¿y do kanonu
przedstawieñ S¹dów Ostatecznych
w 2 po³owie XVI wieku w Niderlandach.
Motywy lilii i miecza wystêpuj¹ w S¹dzie
Maertena van Heemskercka (Turyn,
Accademia Albertina), tr¹by anielskie
pojawiaj¹ siê na o³tarzu Maertena de Vosa
(Sewilla, Museo Provincial de Bellas Artes),
a glob ziemski u stóp Chrystusa znajduje
siê tak¿e w S¹dzie Ostatecznym Crispina
van der Broecka (Berno, Kunstmuseum).
Szczególnie ciekawe, zwa¿ywszy na
protestancki charakter obrazów, wydaje siê
wystêpowanie we wszystkich tych dzie³ach
grupy Deesis. Eschatologia protestancka
wyklucza³a bowiem jak¹kolwiek mo¿liwoœæ
orêdownictwa na S¹dzie. Byæ mo¿e Maria
i Jan Chrzciciel wystêpuj¹ tu zatem
w funkcji testis – œwiadków, a schemat ich
wyobra¿ania zgodnie z zasad¹ ekonomii
artystycznej przejêty zosta³ z XV wiecznych
o³tarzy 32 . Bezpoœrednie wp³ywy niderlandzkich manierystów na malarstwo
gdañskie dotycz¹ nie tylko sfery ikonografii,
ale przede wszystkim stylu. Nale¿y wiêc
za³o¿yæ, ¿e twórcy gdañskich s¹dów nie
musieli znaæ obrazu Memlinga, by
zapo¿yczyæ wy¿ej wymienione motywy, lecz
przejmowali je wraz z nowinkami
warsztatowymi bezpoœrednio od mistrzów
niderlandzkich.
Nie sposób nie doceniæ te¿ wp³ywów
wzorców graficznych, jak choæby
wspomnianej ryciny Dürera, na której
pojawia siê motyw paszczy Lewiatana
obecny tak¿e w Epitafium rodziny Oehm
i w dziele de Vriesa z ratusza.
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Wœród motywów S¹du pojawiaj¹cych
siê w malarstwie gdañskim nale¿y podkreœliæ te¿ obecnoœæ postaci alegorycznych
w obrazach de Vriesa i Möllera. Celem ich
wprowadzenia wydaje siê byæ chêæ nadania
obrazom
charakteru
dyrektywy
moralizuj¹cej 33 , zgodnej z za³o¿eniami
protestantyzmu.
Ciekawym w¹tkiem jest temat
rozdzielenia koz³ów od owiec pojawiaj¹cy
siê w zwieñczeniu Tablicy Ja³mu¿niczej.
Motyw ten obecny w sztuce wczesnochrzeœcijañskiej – na mozaice w San
Appolinare Nuovo w Rawennie stanowi¹cej
najstarsz¹ znan¹ redakcjê tematu S¹du
Ostatecznego w sztuce chrzeœcijañskiej,
nie by³ jednak popularny w czasach
nowo¿ytnych. Wykorzystanie go œwiadczyæ
mo¿e o chêci dos³ownego ilustrowania Biblii
i œwiadomego odrzucenia katolickiej tradycji
obrazowej.
Jedynym bezpoœrednio wychwytywalnym wp³ywem o³tarza Memlinga na
malarstwo gdañskie prze³omu XVI i XVII
wieku jest obecne w kilku realizacjach
powsta³ych w krêgu Möllera przedstawienie
archanio³a
Micha³a 34 w centrum
kompozycyjnym S¹du. Nie jest to ju¿ jednak
Memlingowski
statyczny
sêdzia,
wykonawca psychostasis, ale dynamiczny
archistrateg, który nie orzeka o winie,
ale wykonuje karê – str¹ca potêpieñców
w czeluœæ piekieln¹. Tym samym jego
funkcja zbli¿a siê (choæ raczej nie jest to
zamierzone) do roli angelus separationis
z romañskich portali. Waga zdaje siê byæ tu
tylko atrybutem boskiej sprawiedliwoœci,
a trzymany w rêku miecz narzêdziem
egzekucji boskiego wyroku.
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