
W!ród dzie" gotyckiego malarstwa ma"opol-
skiego wyj#tkowym zabytkiem jest tablica 
zwana Op!akiwaniem z Chomranic [il. $], prze-
chowywana w Muzeum Diecezjalnym w Tar-
nowie. Jej autor najwyra%niej by" artyst# ot-
wartym na nowe inspiracje: obserwowa", ale 
nie kopiowa", lecz opieraj#c si& na rozmai-
tych wzorcach, tworzy" ca"kiem now# jako!'. 
Obraz "#czy elementy stylistyczne o genezie 
italobizanty(skiej z bardzo czytelnymi wp"y-
wami niderlandzkimi, które w dodatku w tym 
w"a!nie dziele pojawiaj# si& po raz pierwszy 
w tak wyra%nej formie w malarstwie ma"opol-
skim. Jakkolwiek analiza stylu obrazu jest te-
matem interesuj#cym, w niniejszym artykule 
postanowi"am przyjrze' si& bli)ej zagadnieniu 
ikonografii chomranickiego Op!akiwania.

Obraz namalowano technik# temperow# 
na desce o wymiarach $*+ , $-. cm, prawdo-
podobnie z dodatkiem spoiwa olejnego w la-
serunkach!; w tle znajduje si& folia srebrna 
laserowana. Dzie"o najprawdopodobniej by"o 
cz&!ci# tryptyku (by' mo)e z dwiema parami 
kwater o tematyce pasyjnej na skrzyd"ach) 
z jednego z krakowskich ko!cio"ów, za! w po-
cz#tkach /011 wieku przekazano je do ko!cio-
"a parafialnego w Chomranicach, po odebra-
niu tej !wi#tyni protestantom".

Op!akiwanie z Chomranic powszechnie 
uznawane jest za dzie"o powsta"e w !ro-
dowisku krakowskim w latach czterdzie-
stych /0 wieku#, cho' wydaje si&, )e mo)na da-
towa' je nieco wcze!niej, oko"o drugiej po"o-
wy lat trzydziestych tego) stulecia$. Obraz ten, 

jak zauwa)y" Jerzy Gadomski, zawiera liczne 
elementy o genezie niderladzkiej – ikonogra-
ficzne, stylistyczne, a nawet technologiczne: 
olejne laserunki wskazuj# na znajomo!' naj-
nowszych niderlandzkich technik malarskich%. 
Wydaje si&, )e Mistrz Op"akiwania z Chomra-
nic zna" malarstwo niderlandzkie z autopsji, 
nie za! za po!rednictwem wroc"awskiego o"-
tarza !w. Barbary, jak twierdzili niektórzy ba-
dacze&; niemniej jednak nie mo)na uzna', )e 

 ' Nykiel '()*, s. ''; Gadomski '(+', s. ,-.
 * Malarstwo gotyckie *..-, t. *, s. '/.–'/' (T. 0ozi1ska, Chomranice). 

Zob. tak2e ni2ej, przyp. -'.
 3 W ci4gu 55 w. ró2ni badacze proponowali rozmaite datowanie tego 

obrazu. Od lat trzydziestych 56 w. (Gadomski '(,/, s. -*; Gadomski 
'(+', s. '.)), poprzez lata czterdzieste (Walicki '(3*–'(33; Walicki '(3/, 
nr kat. '/', s. -*; Walicki '()', s. '(, 3..; Gadomski '(+)b) oraz ok. r. '-/. 
(Walicki '(3*, s. *'; Dobrowolski '(3/, s. **-; Dobrowolski '(,), s. 3-–3(), 
a2 do lat '-).–'-,. (Strza7kowski '(),, s. 3('), a nawet 568 w. (Lepszy 
'(.), s. 3*3). Katalog Malarstwo gotyckie w Polsce podaje datowanie 
ok. '--.–'-/., zgodnie z propozycj4, jak4 wysun47 Jerzy Gadomski 
(Gadomski '(+)b). Ponadto w literaturze liczne by7y propozycje dotycz4ce 
miejsca powstania obrazu i pochodzenia jego autora. Dzie7o to 74czono 
z tzw. szko74 s4deck4 (zob. Walicki '(3*–'(33; Walicki '(3/; Dobrowolski 
'(3/; Dutkiewicz '(-)) czy te2 krakowsko-s4deck4 (Kopffowa '()-, s. ).), 
a tak2e z malarstwem spiskim z kr9gu Mistrza Maciejowickiego (Stange 
'()'). Pojawi7a si9 równie2 teza o w9gierskim pochodzeniu i w7oskim 
wykszta7ceniu Mistrza Op7akiwania z Chomranic (Otto-Micha7owska, 
Pezzi-Ascani '(,/), zreszt4 w7oskie wp7ywy w tym dziele dostrzeg7o kilku 
badaczy (Walicki '(3,, s. '*; Dutkiewicz '(-), s. +; Otto '(//, s. --(; Kopf-
fowa '()-, s. /(; Dobrowolski '(,), s. /-, przyp. 3,a).

 - Propozycja owego wcze:niejszego datowania zosta7a przeze mnie 
omówiona w artykule pt. The Lamentation of Chomranice: A Fifteenth-
-Century Masterpiece in which South Meets North (zob. 0anuszka *.')).

 / Nykiel '()*, s. '3, ryc. '', tab. na s. ''; Gadomski '(+', s. )(.
 ) Dobrowolski '(33, s. -/; Walicki '(3/, s. -*; Dobrowolski '(3,, s. )3; 

Walicki '(3,, s. ''; inni badacze tak2e nie wykluczali zwi4zków z kr9-
giem Mistrza O7tarza :w. Barbary (zob. Kopffowa '()-, s. /(; Strza7-
kowski '()/, s. (); Chrzanowski, Kornecki '(+*, s. '-(). Powi4zanie 
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)e taki sposób malowania fizjonomii, nasu-
waj#cy skojarzenia z malarstwem bizanty(-
skim, ma"opolski malarz móg" pozna' w Sie-
nie, w dzie"ach tamtejszych artystów aktyw-
nych w ko(cu /10 i w pocz#tkach /0 wieku 
(Niccolò di Ser Sozzo, Andrea Vanni, Andrea 
di Bartolo, Taddeo di Bartolo);. Najprawdopo-
dobniej wszystkie te wp"ywy s# wynikiem in-
spiracji i do!wiadcze( zdobytych przez arty-
st& w czasie w&drówki czeladniczej – zapew-
ne odwiedzi" on Itali&, a pó%niej uda" si& do 
Niderlandów<.

Sam temat Op"akiwania wywodzi si& 
z tekstu Meditationes, a najstarsze bizan-
ty(skie przedstawienia pochodz# z /1 wieku 
(Tetraewangeliarz, Biblioteka Laurenziana we 
Florencji, Plut.01.2-, k. 3.v, .+, $+-)!=, jednym 

obraz ten namalowany zosta" przez Flamanda, 
poza niderlandzkimi dzie"o zawiera bowiem 
tak)e elementy o genezie w"oskiej po"#czone 
z tradycjami !rodkowoeuropejskimi, takimi 
jak linearyzm czy ograniczone poczucie prze-
strzeni>. Italianizuj#cy charakter maj# prze-
de wszystkim twarze postaci na Op!akiwaniu 
z Chomranic – karnacje s# modelowane po-
przez nak"adanie rozja!nienia na ciemniejsz#, 
miejscami zielonkaw# podmalówk&, modelu-
nek jest twardy, wyst&puj# kontrasty !wiat-
"ocieniowe. Ponadto rysy postaci ukszta"to-
wano wyra%nym, ciemnym konturem; oczy 
s# ma"e, o migda"owatym kszta"cie, nosy za! 
w#skie i d"ugie. Twarze postaci s# pozbawio-
ne ekspresji, jedynie starzec (zapewne Niko-
dem) ma lekko zmarszczone brwi. Wydaje si&, 
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samo Op"akiwanie sytuuje si& po!rodku mi&-
dzy scenami Zdj&cia z krzy)a i Z"o)enia do 
grobu, ale bardzo cz&sto przedstawienie la-
mentu nad cia"em Chrystusa zawiera ele-
menty wskazuj#ce, )e artysta osadza je bar-
dziej w kontek!cie jednej lub drugiej z tych 
scen. W Op!akiwaniu z Chomranic znajduj#-
cy si& w tle sceny krzy) nawi#zuje do wcze!-
niejszego momentu zdj&cia z krzy)a. Zdarza-
"o si&, )e jeden artysta podejmowa" ten te-
mat w obu kontekstach – przyk"adem mo)e 
by' Fra Angelico, na którego tablicy z Op"a-
kiwaniem ($4-+–$44$, Museo di San Marco 
we Florencji)"& znajduje si& przedstawienie 

z najs"ynniejszych bizanty(skich przyk"adów 
jest jednak fresk w ko!ciele St. Panteleimon 
w Nerezi (datowany na r. ok. $$+4). Temat 
Op"akiwania wyst&powa" nast&pnie w sztu-
ce w"oskiej; wybrane z wielu przyk"ady mog# 
stanowi': Op!akiwanie w!ród mozaik bapty-
sterium we Florencji (/111 w.), Op!akiwanie 
Giotta z Capella della Arena w Padwie ($-5-–

–$-5+)!! czy te) obrazy Pacina di Bonaguidy 
($-$5–$-$3, prywatna kolekcja)!", Mistrza 
Kodeksu !w. Jerzego ($--5–$--3, The Me-
tropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, 
The  Cloisters)!# i Giottina (ok. $-+5–$-+3, Mu-
zeum Uffizi we Florencji)!$. Z Italii w /10 wie-
ku motyw ten przedosta" si& do sztuki franko-

-flamandzkiej – pocz#tkowo gesty Op"aki-
wania cz&sto by"y wi#zane ze scen# Z"o)e-
nia do grobu, czego przyk"adem mo)e by' 
miniatura Jeana Pucelle’a w Godzinkach Jo-
anny z  Évreux (ok. $-23–$-26, Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Jorku, The Cloi-
sters, Ms. 34.$.2, k. 62v)!%, Parament z Nar-
bonne (ok. $-*3, Musée du Louvre w Pary-
)u)!& czy te) miniatura Jea na Le Noir w Ma-
!ych godzinkach ksi"cia de Berry (ok. $-*3–$-65, 
Bibliothèque nationale de France w Pary)u, 
Ms. lat. $6524, k. .4v)!>. W /0 wieku w r&ko-
pisach francuskich zaczynaj# przewa)a' sa-
modzielne Op"akiwania, czego przyk"adem 
s# miniatury Jacquemarta de Hesdin w Wiel-
kich godzinkach ksi"cia de Berry (ok. $45*–$45., 
Bibliothèque nationale de France w Pary)u, 
Ms. lat. .$., k. **)!;, braci Limbourg w Pi"k-
nych godzinkach ksi"cia de Berry (ok. $45., The 
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jor-
ku, The Cloisters, Acc. o.34.$.$, k. $4.v)!< czy 
wreszcie s"ynna miniatura z Wielkich godzinek 
de Rohan ($4-5–$4-3, Bibliothèque nationa-
le de France w Pary)u, Ms. lat. .4*, k. $-3)"=. 
W Europie 7rodkowej w /10 wieku Op"aki-
wanie pojawia si& przyk"adowo w!ród kwater 
o"tarza z Wy)szego Brodu (ok. $-35, Národní 
muzeum w Pradze)"!, na poliptyku toru(skim 
($-65–$-.5, Muzeum Diecezjalne w Pelpli-
nie)"", a w pierwszej tercji /0 wieku chocia)-
by na rysunku z lat oko"o $423–$4-5 w Bri-
tish Museum w Londynie"#. Wydaje si&, )e 
by" to wówczas temat popularny szczególnie 
w sztuce kr&gu czesko-austriackiego; przy-
k"ady czternasto- i pi&tnastostowieczne od-
nale%' mo)na zarówno w malarstwie tablico-
wym, jak i !ciennym"$.

Op"akiwanie wyst&powa"o w ró)nych wa-
riantach – zarówno je!li chodzi o uk"ad postaci, 
jak i kontekst przestrzenny"%. Chronologicznie 

Op!akiwania z Chomranic z o7tarzem :w. Barbary odrzucili Józef E. 
Dutkiewicz (Dutkiewicz '(-), s. ,), Maria Otto (Otto '(//, s. -3/, --+–
–--() oraz Zbigniew Strza7kowski (Strza7kowski '(),, s. 3((). Rzeczy-
wi:cie wydaje si9, 2e dzie7a wroc7awskie i krakowskie s4 przyk7adami 
twórczo:ci zupe7nie niepowi4zanych ze sob4 warsztatów, a co za tym 
idzie – niezale2nej inspiracji malarstwem niderlandzkim. Wyra?ne 
s4 ró2nice stylistyczne mi9dzy nimi: autor Op!akiwania z Chomranic 
stosowa7 zdecydowanie twardszy, a zarazem silniejszy modelunek 
:wiat7ocieniowy. Inna wydaje si9 te2 struktura k4towych za7ama1 szat 
w obu dzie7ach – malarz ma7opolski kszta7towa7 fa7dy graficznie i do:@ 
p7asko, a zarazem bardziej „sztywno” i „metalicznie”, podczas gdy na 
wroc7awskim o7tarzu draperie s4 nieco bardziej mi9siste, jakby z lekka 
„ciastowate”. Zupe7nie inne w obu realizacjach s4 tak2e g7owy postaci: 
Wilhelm z Akwizgranu malowa7 twarze owalne, lekko pucu7owate, 
o okr4g7ych oczach i wydatnych nosach, za: malarz krakowski – twa-
rze o w4skich oczach i wyd7u2onych nosach, z twardym modelunkiem 
:wiat7ocieniowym podkre:laj4cym ko:ci policzkowe.

 , Gadomski '(+', s. '.).
 + Dini, Angelini, Sani '((,, s. '+3–*'+. Najbardziej zbli2one formy znaj-

duj4 si9 w dzie7ach stworzonych przez Taddea di Bartola (zm. '-**), 
np. w o7tarzu z katedry w Montepulciano ('-.') lub w o7tarzu prze-
chowywanym w SzépmAvészeti Múzeum w Budapeszcie ('3(/). Nie-
wykluczone, 2e krakowski artysta w m7odo:ci przebywa7 (uczy7 si9?) 
w owym siene1skim warsztacie.

 ( Gadomski '(+', s. '.). Wp7ywy Taddea di Bartola, a nast9pnie dzie7 
z grupy Flémalle, datowanych na r. ok. '-3., pozwalaj4 za7o2y@, 2e 
ma7opolski malarz przebywa7 w Sienie nie pó?niej ni2 ok. r. '-*., 
za: Niderlandy odwiedzi7 zapewne mniej wi9cej '. lat pó?niej.

 '. Kli: *..), s. *'(.
 '' Polak-Trajdos '(,3, s. (', '..–'.'; Giotto '((*, s. '(+ (il. Giotta).
 '* Kat. wyst. Los Angeles *.'*, B5.*.'*.*.//.
 '3 Ibidem, B5.*.'*.*.)3.
 '- Otto-Micha7owska, Pezzi-Ascani '(,/, s. ''+.
 '/ Mund, Stroo, Goetghebeur *..3, fig. 3..
 ') Sterling '(+,, s. *'+, il. '*,.
 ', Husband *..+, s. *3.
 '+ Ibidem, s. *-.
 '( Ibidem, s. '+3.
 *. Meiss, Thomas '(,3, pl. /,.
 *' PeCina '(+*, tab. ).
 ** Michnowska '()'.
 *3 Oettinger '(3+, il. ,/a (jako dzie7o Hansa z Tybingi). Rysunek 

ten okre: lany jest ostatnio jako dzie7o Mistrza Tablicy Wotywnej 
St. Lambrecht (zob. Gotik *..., nr kat. *((, s. //(–/). [F. Koreny]).

 *- Kalina '((3. Zob. tak2e Kli: *..), s. **.–**-.
 */ W sztuce bizanty1skiej trzy typy opisa7 Gabriel Millet (Millet '('), 

s. -(3): z Mari4 siedz4c4 na ziemi i podtrzymuj4c4 Chrystusa, z Mari4 
stoj4c4 nad Chrystusem i z Mari4 siedz4c4 obok cia7a Syna. Zob. tak2e 
Kalinowski L. '(/*, s. ')+.

 *) Beissel *.'*, s. ),, il. -*.
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na pierwszym planie zawiera przedstawienie 
Marii op"akuj#cej le)#ce na jej kolanach cia"o 
Chrystusa, za ni# za! p"acz# dwie kolejne po-
stacie – jedna z nich to zapewne Maria Mag-
dalena, za! drug#, ciasno zawini&t# w p"aszcz, 
trudno identyfikowa', chocia) logiczne wy-
daje si& za"o)enie, )e jest to Jan Ewangelista. 
W tle widoczna jest panorama Kolonii (w roli 
Jerozolimy), a przede wszystkim omawiany 
motyw: dwóch "otrów zawieszonych na krzy-
)ach poprzez za"o)enie ramion za belki. Krzy-
)e "otrów sprawiaj# raczej wra)enie drzew ni) 
konstrukcji prosto zbitych z desek; przywi#-
zane do nich (a nie przybite!) cia"a s# pora-
nione, wygl#daj#, jakby odpada"y z nich p"aty 
skóry. K#towo "amane draperie maj# bardzo 
niderlandyzuj#cy charakter – pojawia si& py-
tanie, czy Op!akiwanie to mog"o powsta' na 
wzór jakiego! niezachowanego do dzi! dzie-
"a z Niderlandów?

Jeszcze bardziej interesuj#cym przedstawie-
niem w kontek!cie Op!akiwania z Chomranic 
jest fresk w ko!ciele !w. El)biety w Koszycach 
[zob. il. 2]. Kompozycje chomranickiej tablicy 
i koszyckiego fresku s# bardzo zbli)one – w obu 
przypadkach podobnie zgrupowane zosta"y 
postacie. Sztywne cia"o Chrystusa utrzymy-
wane jest na tkaninie przez dwóch m&)czyzn 
(Józefa z Arymatei i Nikodema), jeden podtrzy-
muje je od strony g"owy, drugi za! u stóp; na 
pierwszym planie obok g"owy Chrystusa kl&-
czy kobieta, ukazana ty"em. Za cia"em Zbawi-
ciela przedstawione s# cztery osoby: w !rodku 
Maria, dwie niewiasty po jej bokach, a !w. Jan 
Ewangelista za ni#. W tle widoczny jest du)y, 
pusty krzy), po bokach za! dwa mniejsze, na 
których wij# si& zawieszeni za ramiona "otrzy; 
ponad krzy)ami "otrów na fresku widoczne 
s# !lady po przedstawieniach anio"ów, nie-
obecnych w tym miejscu na obrazie z Chom-
ranic. Co ciekawe, koszyc ki fresk flankowany 
jest czterema „kwaterami”, ma zatem niespoty-
kan# w malarstwie !ciennym form& tryptyku. 
Poniewa) wszystko wskazuje na to, )e tablica 
z Chomranic by"a pierwotnie !rodkow# cz&!ci# 
nastawy#=, nasuwa si& my!l, )e koszyckie malo-
wid"o po prostu powiela ca"o!', mimo pewnych 
odst&pstw od wzorca. Takie za"o)enie pozwa-
la"oby potraktowa' dzie"o z Koszyc jako %ród"o 
rekonstrukcji o"tarza krakowskiego. Je)eli bo-
wiem w przypadku Op"akiwania z Chomranic 
i fresku w Koszycach zachodzi relacja wzorzec-

-kopia, to nale)y przyj#', )e wzorcem by"a na-
stawa krakowska. Istnieje te) mo)liwo!', i) oba 
dzie"a mia"y wspólny, niezachowany do dzi! 

krzy)a wraz z przystawion# do niego drabi-
n#, za! Op"akiwanie na fresku w jednej z cel 
klasztoru San Marco ($445–$442, Florencja, 
okre! lane jako dzie"o asystenta artysty)"> od-
bywa si& na tle groty z sarkofagiem. Co inte-
resuj#ce, bardzo trudno znale%' Op"akiwanie, 
które zawiera"oby przedstawienia ukrzy)owa-
nych "otrów – je!li ju) wyst&puj# oni w scenie 
innej ni) Ukrzy)owanie, to najcz&!ciej jest to 
Zdj&cie z krzy)a. Tym bardziej zatem wydaje 
si&, )e ma"opolskie dzie"o stanowi przyk"ad 
przedstawienia lamentacji nad cia"em Chry-
stusa po zdj&ciu go chwil& wcze!niej z krzy)a. 
Przyk"ady Op"akiwania z "otrami, poza tablic# 
z Chomranic, stanowi# dwa pi&tnastowieczne 
obrazy przechowywane w zbiorach The Frick 
Collection w Nowym Jorku"; oraz fresk w ko!-
ciele !w. El)biety w Koszycach, datowany na 
drug# 'wier' /0 wieku"< [il. 2]. Dwa nowojor-
skie obrazy mo)na omawia' niemal jako jeden 
przyk"ad: starszy z nich to Op!akiwanie po-
wsta"e w kr&gu Konrada Witza i datowane na 
rok oko"o $445, drugi za! stanowi jego pi&tna-
stowieczn# kopi&, powsta"# prawdopodobnie 
w po"udniowej Francji, z domalowanym nie-
obecnym w oryginale fundatorem. Wzorzec, 
czyli obraz z kr&gu czy te) warsztatu Witza, 



 Fresk z kościoła 
św. Elżbiety w Koszy-
cach, druga ćwierć 
 w. (wg Kliś , 
il. b)

 Mistrz z Flémal-
le, tryptyk ze Złoże-
niem do grobu (tryp-
tyk Seilern), ok. , 
Courtauld Institute 
Galleries w Londynie 
(fot. dostępna online: 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Triptych-with-
the-entombment-of-
christ-.jpg> [stan 
na:   ])
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powyginane – wszystkie te elementy wyst#-
pi"y nast&pnie na Op!akiwaniu z Chomranic. 
Inskrypcja w titulusie krzy)a na obrazie Mi-
strza z Flémalle jest poprawna (1891), nato-
miast napis nad krzy)em w krakowskim dzie-
le jest raczej „pseudonapisem” (przypomina 
litery :8;:)#$. Zauwa)y' jednak nale)y, )e 
Mistrz z Flémalle cz&sto stosowa", szczególnie 

wzór – by' mo)e niderlandzki, z kr&gu warszta-
tu Mistrza z Flémalle. Pod wzgl&dem ikonogra-
fii wiele elementów Op!akiwania z Chomranic 
wydaje si& bowiem wywodzi' w"a!nie ze sztuki 
Mistrza z Flémalle i jego warsztatu#!.

Jak ju) zosta"o wspomniane, w centrum 
kompozycji chomranickiej widoczne s# wy-
ci#gni&te na ca"unie cia"o Chrystusa i kl&cz#-
ca za nim Maria – postacie te, namalowane jas-
nymi barwami, stanowi# dominant& w otocze-
niu pozosta"ych uczestników sceny, odzianych 
w ciemne szaty. Cia"o Chrystusa przypomina 
realizacj& z tryptyku ze Z"o)eniem do grobu 
przechowywanego w Londynie (ok. $423, Cour-
tauld Institute Galleries)#" [il. -]. Sprawia ono 
wra)enie sztywnego, r&ce lu%no zwisaj# wzd"u) 
tu"owia, biodra oplata przezroczyste periso-
nium, a nogi s# skrzy)owane na wysoko!ci ko-
stek. Podobnie jak na obrazie niderlandzkim 
w ma"opolskim dziele na pierwszym planie kl&-
cz# dwie postacie ukazane ty"em, za! z"ote t"o 
pokryte jest ornamentem w formie owocuj#cej 
winnej latoro!li##. Na lewym skrzydle trypty-
ku w Londynie po!ród pejza)u widoczny jest 
pusty krzy) Chrystusa i dwa mniejsze krzy-
)e z "otrami – wszystkie maj# kszta"t litery <, 
krzy) pusty na szczycie ma tablic& z inskrypcj#, 
a cia"a ukrzy)owanych "otrów s# konwulsyjnie 



 *, Ibidem, s. ''(, il. ,+.
 *+ Ryskamp et al. '((), s. -3–--.
 *( Dvo=áková, Krása, Stejskal $.*6, s. $5+. Por. Kli! 255+, s. 222–22-. Jerzy 

Gadomski (Gadomski $.6$, s. 6-) nawi#za" do koszyckiego fresku w kon-
tek!cie rekonstrukcji tryptyku zawieraj#cego Op!akiwanie z Chomranic 
w !rodku i po dwie pasyjne kwatery na skrzyd"ach, koszyck# lamentacj& 
otaczaj# bowiem mniejsze sceny. Nie wysun#" jednak hipotezy odno!-
nie do wzajemnych relacji czy wp"ywów mi&dzy chomranick# tablic# 
a koszyckim malowid"em.

 3. Wizytacja z r. ').+ mówi, 2e w o7tarzu g7ównym w ko:ciele w Chomra-
nicach umieszczona by7a stara struktura ze Zdj9ciem z krzy2a i histo-
ri4 M9ki Pa1skiej (zob. Gadomski '(+', s. 3)).

 3' Jako pierwszy wp7ywy niderlandzkie w Op!akiwaniu z Chomra-
nic zauwa2y7 Jerzy Gadomski (Gadomski '(,'; Gadomski '(+', 
s. '.-–'./).

 3* Friedländer '(),, tabl. '-'. Ostatnio na temat tryptyku zob. Jacobs 
*.'*, s. -3–-+. Kompleksowa monografia autorstwa Susie Nash, zawie-
raj4ca wyniki najnowszych bada1, zapowiedziana na r. *.'', pod tytu-
7em The Seilern Triptych, the Master of Flémalle and Robert Campin jeszcze 
si9 nie ukaza7a.

 33 Józef E. Dutkiewicz (Dutkiewicz '(-), s. ,) mylnie uwa2a7 t7o z t7o-
czon4 winoro:l4 za dodatek z 568 lub 5688 w.

 3- Jerzy Gadomski (Gadomski '(+', s. '.)) stwierdzi7, 2e litery titulusu 
na krakowskim obrazie przypominaj4 cyrylic9.
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interesuj#cym motywem na krakowskim 
obrazie jest zawój na g"owie jednej z kobiet – 
turbany z bia"ych chust cz&sto pojawiaj# si& 
w malarstwie niderlandzkim, jednak najcz&-
!ciej upi&te s# z tkaniny za"amuj#cej si& k#to-
wo, podczas gdy ten namalowany przez ma-
"opolskiego malarza jest ciasnym zawojem 
z"o)onym z chusty o g"adkich, cieniutkich, 
prostych fa"dkach. Tak upinane nakrycia g"o-
wy odnale%' mo)na w malarstwie burgundz-
kim pocz#tków /0 wieku, nale)#cym do nur-
tu gotyku mi&dzynarodowego (w twórczo!ci 
braci Limbourg, np. na miniaturze z Pok"o-
nem Trzech Króli w Bardzo bogatych godzin-
kach ksi"cia de Berry, $4$$–$4$+, Musée Condé 
w Chantilly)#>. Motyw ten pojawia" si& jeszcze 
w niektórych obrazach wi#zanych z warszta-
tem Mistrza z Flémalle – obok wspomnianych 

na szatach postaci, ornamenty stylizowane 
na napisy hebrajskie – przyk"ady takich roz-
wi#za( mo)na odnale%' na wspomnianym ju) 
tryptyku ze Z"o)eniem do grobu (na szacie )o"-
nierza ukazanego na pierwszym planie sce-
ny Zmartwychwstania, na prawym skrzyd-
le tryptyku), w Bo#ym Narodzeniu (ok. $4-5, 
Musée des beaux-arts w Dijon), gdzie orna-
ment wyst&puje na sukni kobiety ukazanej 
na pierwszym planie#% [il. 4], a tak)e w Za$lu-
binach Marii (ok. $4-5, Museo del Prado w Ma-
drycie), gdzie „pseudonapisy” wyst&puj# na 
szatach i nakryciach g"ów wielu postaci#&.

Wymienione obrazy Mistrza z Flémalle 
zawieraj# jeszcze inny element, który wy-
korzysta" Mistrz Op"akiwania z Chomra-
nic, a mianowicie brokatowe suknie zdobio-
ne malowanym z"ocistym wzorem. Kolejnym 



 Mistrz z Flémal-
le, Bo"e Narodzenie, 
ok. , Musée des 
beaux-arts w Dijon 
(fot. dostępna online: 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Robert_Cam-
pin_.jpg> [stan 
na:   ])
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Wydaje si& jednak, )e najbardziej interesu-
j#cym chomranickim motywem ikonograficz-
nym, do!' nietypowym w przypadku przed-
stawienia Op"akiwania, s# widoczni w tle dwaj 
ukrzy)owani "otrzy. Ich cia"a s# wychudzo-
ne, a twardy modelunek wyra%nym cieniem 
w turpistyczny niemal sposób podkre! la ele-
menty takie jak wyraziste )ebra, wystaj#ce 
stawy i wzd&te brzuchy. Ukazany przy lewej 
kraw&dzi obrazu Dismas jest starszym m&)-
czyzn# (na co wskazuj# "ysina i siwa broda). 
Jego ramiona zawieszone s# za "okcie na po-
ziomej belce krzy)a, g"owa jest opuszczona, 
a cia"o zwisa bezw"adnie. Po przeciwnej stro-
nie tablicy ukazany zosta" m"odszy Gestas 
(m&)czyzna bez zarostu, o bujnej, ciemnej czu-
prynie) – ten za! wije si& wokó" krzy)a, do 
którego jest przywi#zany lin#. Ekspresyjna 
poza, poruszenie ramion i oplataj#cych krzy) 
nóg sprawiaj# wra)enie, )e "otrem wstrz#saj# 
konwulsje, cho' twarz jego jest spokojna, oczy 
zamkni&te, a g"owa opuszczona. Nie ma w#tp-
liwo!ci, )e artysta ukaza" w ten sposób losy 
dusz obu "otrów – Dismas, otrzymawszy przy-
rzeczenie zbawienia, zmar" w spokoju, za! po-
skr&canie cia"a Gestasa wskazuje, )e jego du-
sz& zabra" diabe".

Przedstawienie "otrów zawieszonych na 
krzy)ach w kszta"cie litery <, z ramionami 
za"o)onymi za ich poziome belki, ma d"ug# 
tradycj& w sztuce !redniowiecznej – pojawia 
si& w 0111 wieku na ikonie z góry Synaj$". W Eu-
ropie Zachodniej takie realizacje odnale%' 
mo)na na miniaturach otto(skich, na przy-
k"ad w Kodeksie Egberta (ok. .65–.6-, Stadt-
bibliothek w Trewirze, Ms. 24, k. 6-v, 64v)$# 
albo w Ewangeliarzu z Akwizgranu (Ewange-
liarz Liuthara, ok. ..+, Skarbiec Katedralny 
w Akwizgranie, k. 4+6)$$, a tak)e w r&kopisach 
roma(skich (np. w Hortus deliciarum Herrady 
z Landsbergu)$%. W tych kompozycjach "otrzy 

ju) tryptyku ze Z"o)eniem do grobu (posta' 
)o"nierza w Zmartwychwstaniu na prawym 
skrzydle) i obrazu Za$lubiny Marii (liczne po-
stacie, zarówno kobiety, jak i m&)czy%ni) mo)-
na wymieni' !w. Weronik& z „tablic z Flémal-
le” (ok. $4-5, Städelsches Kunstinstitut we 
Frankfurcie nad Menem)#;. Turbany zwini&te 
z bia"ej tkaniny, z"o)onej w drobne, g"adkie 
fa"dki malowa" tak)e Jacques Daret (kwatery 
z o"tarza Madonny#<, lata $4--–$4-3: Adora-
cja Dzieci%tka w Museo Thyssen-Bornemisza 
w Madrycie, Pok!on Trzech Króli w Staatliche 
Museen w Berlinie oraz Ofiarowanie w Musée 
du Petit Palais w Pary)u).

Niespotykana w Op"akiwaniach jest poza 
chomranickiej Marii, kl&cz#cej nad cia"em 
Chrystusa w ge!cie adoracji, charakterystycz-
nym raczej dla przedstawie( Bo)ego Naro-
dzenia. Wydaje si&, )e wzorcem w tym wy-
padku móg" by' wspomniany ju) obraz Mi-
strza z Flémalle przechowywany w Dijon$= 
[zob. il. 4]. W obu dzie"ach oprócz zbli)onej 
pozy Marii powtarza si& kolorystyka i krój 
jej stroju: ubrana jest w lu%n#, bia"# sukni& 
z d"ugimi r&kawami, o prostym wyci&ciu przy 
szyi, bez wci&cia w talii i bez paska, kryj#c# 
kszta"ty sylwetki; na wierzchu za! ma bia"y 
p"aszcz obszyty z"ot# ta!m#. Strój ten w oby-
dwu przypadkach uk"ada si& w proste piono-
we fa"dy, rozpo!cieraj#ce si& na ziemi w wa-
chlarz k#towych za"ama(. Istniej# jednak 
i ró)nice – na obrazie krakowskim Maria ma 
dodatkowo chust& na g"owie, za! biel jej stro-
ju z"amana zosta"a metalicznym b"&kitnym 
cieniem, podczas gdy na obrazie w Dijon biel 
jest nieco ja!niejsza, a ciep"o z"ocistych de-
koracji na p"aszczu równowa)y ch"ód niebie-
skawych cieni. Kolejnym zbli)onym elemen-
tem na obu obrazach, cho' uj&tym w nieco 
inny sposób, jest motyw pikowanej tkaniny 
na sukni jednej z niewiast. Chomranicka Ma-
ria Magdalena ma na sobie szat& ciemn#, wy-
ra%nie pikowan# w kratk&, natomiast kobieta 
na pierwszym planie na obrazie w Dijon ubra-
na jest w spódnic&, której pikowana faktura 
uj&ta jest znacznie delikatniej, tak jakby pi-
kowanie by"o p"ytsze, a dodatkowo zamasko-
wane przez skomplikowane upi&cie spódnicy, 
tworz#ce g"&bokie fa"dy. Ostatecznie jednak 
obraz z Chomranic stanowi bardziej przed-
stawienie Adoracji Cia"a Chrystusa ni) typo-
we Op"akiwanie. W po"#czeniu z motywem 
owocuj#cej winoro!li w tle uj&cie z krakow-
skiego obrazu ma wymow& przede wszyst-
kim eucharystyczn#$!.

 3/ Friedländer '(),, tabl. ,).
 3) Ibidem, tabl. ,-.
 3, Meiss '(,-, il. /,*. Faksymile r9kopisu zob. Les Très '()(.
 3+ Friedländer '(),, tabl. ++.
 3( Ibidem, tabl. '.-–'./.
 -. Gadomski '(,', s. '-3; Gadomski '(+', s. '.-.
 -' Przypuszczam w zwi4zku z tym, 2e Op!akiwanie z Chomranic mog7o 

by@ pierwotnie cz9:ci4 nastawy przeznaczonej do o7tarza pod wezwa-
niem Bo2ego Cia7a; niewykluczone, 2e móg7 to by@ o7tarz do kaplicy 
Bo2ego Cia7a w krakowskim ko:ciele Franciszkanów ('-3)) – w4tek ten 
analizuj9 osobno w publikacji przywo7anej wy2ej, w przyp. -.

 -* Corrigan '((/.
 -3 Ronig '(,,, s. '.'–'.*.
 -- Mayr-Harting '((', s. ,), il. -*.
 -/ Hortus deliciarum ['(,(], il. *3-. Dwunastowieczny r9kopis nie 

zachowa7 si9, badacze dysponuj4 przerysem wykonanym w r. '+'+ 
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pojawi" si& na przyk"ad na tablicy w ko!cie-
le Dominikanów w Erfurcie (w tym przy-
padku ramiona "otrów za"o)one s# za belki 
krzy)a, a ich d"onie splecione na klatkach 
piersiowych)%=, pó%niej za! równie) na Pa-
ramencie z Narbonne%!, w Bardzo pi"knych go-
dzinkach ksi"cia de Berry (miniatura wi#zana 
z Mistrzem Paramentu z Narbonne, ok. $4$-, 
Bibliothèque nationale de France w Pary)u, 
Ms. Nouv. acq. lat. -5.-, k. $$$)%", jak równie) 
w Bardzo bogatych godzinkach ksi"cia de Berry 
(bracia Limbourg, $4$$–$4$+, Musée Condé 
w Chantilly, Ms. 64, k. $3-, $3+v; warto za-
uwa)y', )e w tym przypadku jeden z "otrów 
na krzy)u ukazany jest od ty"u)%#. Wyj#tkowo 
popularne sta"o si& takie uj&cie "otrów w sztu-
ce niemieckiej oko"o roku $455 i w pierwszej 
po"owie /0 wieku; jako przyk"ady wymieni' 
mo)na: Ukrzy#owanie Mistrza z Netze (o"tarz 
z Netze, ok. $-.5%$, oraz o"tarz z Osna brücku, 
ok. $-63–$-.5, oba w Wallraf-Richartz-

-Museum w Kolonii%%), Ukrzy#owanie na dort-
mundzkim o"tarzu Berswordtów (przed r. $-.3, 
by' mo)e dzie"o Konrada von Soest, ko!ció" 
Mariacki w Dortmundzie)%&, !rodkow# cz&!' 
o"tarza z Niederwildungen Konrada von  Soest 
($45-, ko!ció" protestancki w Bad Wildun-
gen)%>, Ma!% Kalwari" Mistrza 7wi&tej Weroni-
ki (ok. $4$+,  Wallraf-Richartz-Museum w Ko-
lonii)%;, Kalwari" z Sankt-Andreas (ok. $425, 
Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii)%<, Kal-
wari" Rodziny Wasservass (ok. $425, Wallraf-

-Richartz-Museum w Kolonii)&=, Ukrzy#owa-
nie w o"tarzu franciszka(skim w Getyndze 
(tzw. Barfüsseraltar, $424, Landesmuseum 
w Hanowerze)&! oraz na o"tarzu z Waren-
dorfu (ok. $425–$445, ko!ció" !w. Wawrzy(-
ca w Warendorfie)&" czy wreszcie Ukrzy#o-
wanie Hansa z Tybingi (ok. $4-5, Österrei-
chische Galerie w Wiedniu)&# [il. 3] i w Linzu 
(zbiory prywatne)&$. Warto tak)e przywo"a' 
przyk"ad rze%biarski, jaki stanowi tympa-
non w bazylice Narodzenia Marii w Maria-
zell (przed r. $4-6)&% [il. +]. By"o zatem wie-
le przedstawie( "otrów wisz#cych na krzy)u 
w kszta"cie litery <, z ramionami za"o)onymi 
za jego poziom# belk&, które móg" obejrze' 
Mistrz Op"akiwania z Chomranic. Najbli)-
sze tego typu realizacje wyst&powa"y w ma-
larstwie !l#skim – jako przyk"ad mo)na przy-
wo"a' miniatur& Msza"u 1> 6-*3 (Biblioteka 
Narodowa we Wroc"awiu), datowanego na 
lata oko"o $422–$42+&&. Ponadto warto wspo-
mnie', )e tego typu kompozycj& mo)na od-
nale%' w !rodkowoeuropejskim malarstwie 

wisz# na krzy)ach prosto, a ich cia"a nie s# po-
wyginane. Tego typu uj&cie wyst&powa"o po-
wszechnie w /10 wieku we W"oszech, na przy-
k"ad na fresku Pietra Lorenzettiego w dolnym 
ko!ciele San Francesco w Asy)u (ok. $-23–

–$--5)$& albo na obrazie Mistrza Città di Ca-
stello (ok. $-25, Manchester City Art Gallery; 
warto zauwa)y', )e na tym ostatnim obrazie 
"otrzy dodatkowo skr&powani s# sznurami)$>, 
za! nieco pó%niejszym przyk"adem jest Ukrzy-
#owanie Altichiera w Oratorio di San Giorgio 
w Padwie ($-*.–$-64)$;. Pod wp"ywem sztuki 
w"oskiej pozostawa" Jean Pucelle – omawiane 
upozowanie "otrów odnale%' mo)na w wyko-
nanych przez niego dekoracjach wspomina-
nych ju) Godzinek Joan ny z Évreux (k. +6v)$<. 
W po"owie /10 stulecia omawiany element 




 Hans z Tybin-
gi, Ukrzy"owanie, 
ok. , Österreichi-
sche Galerie w Wie-
dniu (fot. dostęp-
na online: <https://
commons.wikimedia. 
org/wiki/File:Hans_
von_bingen 
_.jpg> [stan na: 
  ])

 Ukrzy"owanie, gór-
na część tympanonu 
w bazylice Narodze-
nia Marii w Mariazell, 
fragment, przed  
(fot. dostępna online: 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:allfahrtskirche_
Mariazell_-_Portal
_.?uselang =de> 
[stan na:   ])
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"otrów niemal spiralnie oplataj# belki krzy)y. 
Realizacje tego typu wyst&powa"y powszech-
nie w latach czterdziestych /0 wieku;", te jed-
nak s# zbyt pó%ne, by stanowi' %ród"o inspi-
racji dla krakowskiego malarza.

Co ciekawe, w przeciwie(stwie do re-
alizacji ma"opolskiej w wi&kszo!ci wy)ej 

!ciennym – przyk"adami s# freski w Kojeti-
cach (pierwsza po"owa /10 w.)&> oraz w Star?m 
Plzenecu (po r. $-3$)&;.

O ile chomranicki Dismas wpisuje si& 
w omówion# wy)ej tradycj& ikonograficzn#, 
to powykr&cana posta' Gestasa – nie do ko(ca. 
Wizerunki "otrów „wij#cych si&” wokó" krzy-
)a stanowi# bowiem odr&bn# grup& przedsta-
wie( (szczególnie w malarstwie austriackim 
i niemieckim od pierwszej po"owy /0 w.)&<. 
Wzorce dla niej mo)na odnale%' przynajmniej 
z /10 wieku – takie jak Ukrzy#owanie Kauf-
manna (ok. $-35, Staatliche Museen w Berli-
nie, Gemäldegalerie)>= oraz nastawa prawdo-
podobnie z opactwa St. Lambrecht (malarz 
styryjski, by' mo)e Wölfel von Neumarkt, 
ok. $-++, Landesgalerie w Grazu)>!. W /10 stu-
leciu powykr&cane cia"a "otrów na krzy)ach 
by"y popularnym motywem w malarstwie 
!ciennym na Górnych W&grzech (przyk"ady 
stanowi# freski w @vábovcach, Kocel’ovcach 
czy te) w Ochtynie>" oraz wspomniane wcze!-
niej malowid"o w Koszycach). Tego typu re-
alizacje z roku oko"o $455 odnale%' mo)na 
w r&kopisach, na przyk"ad w Mszale z Sher-
borne (John Siferwas, ok. $455–$45*, Bri-
tish Library w Londynie, MS 62 p. -65)>#, na 
miniaturze z warsztatu Mistrza Godzinek 
Ksi&cia Bedford (ok. $4$5, British Museum 
w Londynie, Add. $6635, k. $44)>$ oraz na 
miniaturze r&kopisu Godzinek Walters 2$. 
(pocz#tek /0 w., Walters Art Gallery w Balti-
more, Ms. 2$., k. $4*)>%, a w wersji wyj#tko-
wo „powykr&canej” w Mszale praskiego ar-
cybiskupa Zbynka z Hazmburka (ok. $45.–

–$4$5, Österreichische Nationalbibliothek 
w Wiedniu, Cod. $644)>&, a tak)e w Msza-
le z kolegiaty w G"ogowie (Jan z Aytawy, 
ok. $425, Biblioteka Uniwersytecka we Wroc-
"awiu, 1> -42)>>. Znakomitym przyk"adem jest 
Ukrzy#owanie z dominikaninem, atrybuowa-
ne Hermannowi Schadebergowi (ok. $4$5–

–$4$3, Musée Unterlinden w Kolmarze)>;; jed-
nak)e najwi&cej takich realizacji mo)na od-
nale%' w sztuce austriackiej pierwszej po-
"owy /0 wieku. W pocz#tkach stulecia po-
wsta" o"tarz Ukrzy)owania Mistrza Tablicy 
Wotywnej St. Lambrecht (ok. $4$5, Univer-
salmuseum Joanneum w Grazu)><; mocno 
wygi&ci w ty" ponad poziom# belk# krzy-
)a s# "otrzy na Ukrzy#owaniu z Wilten (ma-
larz tyrolski, ok. $423–$4-3, Dolny Belweder 
w Wiedniu);=; jeszcze dalej poszed" autor o"-
tarza z Obervellach (ok. $455, Dolny Belwe-
der w Wiedniu);!, na którym ramiona i nogi 

przez Christiana Maurice’a Engelhardta, opublikowanym w latach 
'+,(–'+(( przez Alexandre’a Strauba i Gustave’a Kellera. Cz9:@ 
miniatur, w tym interesuj4ce nas Ukrzy#owanie, zosta7a skopio-
wana tak2e w formie fresków w opactwie Sainte-Odile w Alzacji.

 -) Poeschke '(+/, il. *),.
 -, Verdi *..3, s. *'/.
 -+ Köllermann *..,, s. 3/, il. **.
 -( Avril '((/, s. ,-.
 /. Kammel *..., s. 3'.–3'), il. '.-.
 /' Sterling '(+,, s. *'+, il. '*,, '*+.
 /* Boespflug, König '((+, s. )(.
 /3 Meiss '(,-, il. /+,, /++.
 /- Corley '((), s. '*), il. ,,.
 // Ibidem, s. '*,, il. ,+.
 /) Der Berswordt-Meister *..*.
 /, Corley '((), s. (,, il. ', s. '.), il. '-. Tadeusz Dobrowolski (Dobrowolski 

'(,), s. 3/) zauwa2y7 ponadto na o7tarzu w Niederwildungen skrzy2owa-
nie nóg Chrystusa, powtórzone w Op!akiwaniu z Chomranic, a tak2e na 
Z7otej Tablicy w Lüneburgu.

 /+ Zehnder '((., nr kat. '', s. 3*3–3*,; Corley '((), s. ')-, il. '.(.
 /( Corley '((), s. ')(, il. ''+.
 ). Zehnder '((., nr kat. )/, s. -+/–-('; Corley '((), s. ')(, il. '',.
 )' Zob. Breuer *..,.
 )* Pieper '(+), s. ,/.
 )3 Oettinger '(3+, il. +.
 )- Ibidem, il. ',.
 )/ Gotik *..., nr kat. ')-, s. 3() (L. Schultes), il. (,.
 )) Kloss '(-*, il. '((.
 ), Kli: *..), il. '/a.
 )+ Ibidem, il. *-g.
 )( Kemperdick '((,, s. 3(. Mitchell Merback (Merback '(((, s. ',*–'(,) 

podkre:la, 2e 7ukowate wygi9cie pleców 7otrów (arched-back pose) mog7o 
nie:@ skojarzenia z 7amaniem ko7em, czyli form4 egzekucji dobrze znan4 
:redniowiecznemu odbiorcy.

 ,. Dzie7o okre:lane jest jako czeskie z r. ok. '3/. (Kat. wyst. Praha *..), 
nr kat. ', s. ,)–,+ [J. Fajt, R. Suckale]), pojawi7a si9 te2 w literaturze pro-
pozycja uznania go za austriackie (ok. '3-.–'3-/, Wiede1 lub Salzburg, 
zob. Gotik *..., nr kat. *,,, s. /3+–/3( [I. Trattner]).

 ,' Trattner *..., s. /3'.
 ,* Kli: *..), il. 33, -', -3.
 ,3 Corley '((), s. ')*, il. '.,.
 ,- Meiss '(,-, il. +-*.
 ,/ Ibidem, il. -,(.
 ,) Kat. wyst. Praha *..), nr kat. *.3, s. //*–//3 (G. Schmidt).
 ,, Kat. wyst. Praha–Legnica *..), nr kat. 8. 3./, s. (' (J. Gromadzki).
 ,+ Lorentz *..+.
 ,( Gotik *..., nr kat. *+,, s. /-) (G. Schmidt).
 +. Ibidem, nr kat. *(*, s. //. (G. Schmidt, I. Trattner).
 +' Baum '(,', il. 3.
 +* Jako przyk7ady mo2na wymieni@ dzie7o Mistrza Ukrzy2owania z Linzu 

(zbiory prywatne [zob. Oettinger '(3+, il. '+]), a tak2e Ukrzy#owanie 
z warsztatu z Friesach (Universalmuseum Joanneum w Grazu [zob. 
ibidem, il. +,b]), Ukrzy#owanie w ko:ciele parafialnym :w. Marcina 
w Hermannstadt (Sibiu) Johannesa von Rosenau (ok. '--/ [zob. Köl-
lermann *..,, s. )3, il. ),]), Ukrzy#owanie Mistrza Salzburskiego 
(ok. '--/, Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze [zob. 
ibidem, s. '.., il. ''+]) czy wreszcie salzburskie Ukrzy#owanie Konrada 
Laiba ('--(, Dolny Belweder w Wiedniu [zob. ibidem, tabl. 8]).
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wymienionych przypadków nie s# widoczne 
bardzo wyra%ne ró)nice póz "otrów; nawet 
je!li Dismas uj&ty jest nieco mniej konwul-
syjnie, to nadal jest to rozró)nienie niezwy-
kle subtelne;#. Jednoznacznie o zamiarze 
takiego zró)nicowania mo)na zawyroko-
wa' jedynie w kilku z wy)ej wymienionych 
przypadków: na tablicy z opactwa St. Lam-
brecht, w tympanonie w Mariazell, w Msza-
le z Sherborne czy w r&kopisie Walters 2$.. 
W tym miejscu trzeba tak)e przywo"a' nie-
w#tpliwie kluczowe w kontek!cie Op!akiwa-
nia z Chomranic dzie"a Mistrza z Flémal-
le – wspomniany ju) tryptyk Z"o)enia do 
grobu, a przede wszystkim tryptyk Zdj&-
cia z krzy)a (z którego zachowa" si& jedynie 
fragment ze z"ym "otrem; ok. $4-5, Städel-
sches Kunstinstitut we Frankfurcie nad Me-
nem);$ oraz rysunek przechowywany w Fogg 
Art Museum w Cambridge;%, o czym pisa" 
Jerzy Gadomski;&. Niew#tpliwie z"y "otr na 
krakowskim obrazie kompozycyjnie najbar-
dziej przypomina zachowany we Frankfur-
cie fragment tryptyku Zdj&cia z krzy)a. Tym 
niemniej drugi "otr, przedstawiony na le-
wym skrzydle tej nastawy, najprawdopodob-
niej równie) ukazany by" w powyginanej po-
zie, na co wskazuje kopia niezachowanego 

do dzi! w ca"o!ci dzie"a Mistrza z Flémal-
le, przechowywana w Walkers Art Gallery 
w Liverpoolu (dzie"o z kr&gu Mistrza Legen-
dy !w. Urszuli);>. Na flémallowskim tryp-
tyku Z"o)enia do grobu w Londynie rów-
nie) obydwaj "otrzy „wij# si&” wokó" krzy-
)y, cho' znacznie wydatniejsze jest wygi&cie 
w ty" "otra po prawej stronie. Niewykluczo-
ne jednak, )e z warsztatu Mistrza z Flé-
malle wysz"o dzie"o wyra%niej ró)nicuj#ce 
pozy powyginanych "otrów. Istnieje bowiem 
Ukrzy#owanie przechowywane w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, które jest okre!la-
ne jako dzie"o niderlandzkie z drugiej po"o-
wy /0 wieku;; [il. *]. Uwa)a si& przy tym, )e 
pozna(ska tablica zosta"a stworzona przez 
na!ladowc& Mistrza z Flémalle, a zawiera 
ona motywy, które odnale%' mo)na tak)e 
w Op!akiwaniu z Chomranic. Do elementów 
tych nale)#: turbany (m&ski i damski, cias-
no zawini&te, u"o)one w drobne linearne 
fa"dki), bia"y p"aszcz Marii i modlitewny 
gest jej z"o)onych d"oni, postacie na pierw-
szym planie ukazane ty"em (w tym posta' 
kl&cz#cej kobiety) i wreszcze przedstawie-
nia "otrów z ramionami i r&kami opleciony-
mi wokó" krzy)y. Na pozna(skiej tablicy wi-
doczna jest wyra%na dysproporcja w stopniu 
wykr&cenia cia" "otrów – Dismas wisi zdecy-
dowanie spokojniej, podczas gdy Gestasem 
wstrz#saj# konwulsje. Mo)na zatem przy-
j#', )e omawiane elementy, które wspólne s# 
dla obrazów w Tarnowie i w Poznaniu, wy-
wodz# si& w rzeczywisto!ci w"a!nie z war-
sztatu Mistrza z Flémalle. By' mo)e zatem 
istnia"o niezachowane Ukrzy)owanie (lub 
Op"akiwanie) z warsztatu Mistrza z Flémal-
le, które znali autorzy obrazów w Poznaniu 
i w Tarnowie, a tak)e autor koszyckich fre-
sków. Mo)e by"o to Op"akiwanie z "otrami 
w tle, które zna" równie) Konrad Witz?

Podsumowuj#c, nale)y powtórzy' za 
Jerzym Gadomskim: autor Op!akiwania 
z Chom ranic zna" malarstwo niderlandz-
kie, ale podszed" do wzorców bardzo twór-
czo, "#cz#c niderlandyzmy z wp"ywami w"o-
skimi i tradycjami !rodkowoeuropejskimi. 
W swej w&drówce czeladniczej krakowski 
malarz zapewne za m"odu odwiedzi" Ita-
li&, a w pó%niejszych latach uda" si& tak)e 
do Niderlandów;<. Nie zachowa"y si& inne 
ma"opolskie dzie"a, które mo)na by uzna' 
za namalowane przez Mistrza Op"akiwa-
nia z Chomranic. Pod wp"ywem twórczo!ci 
tego artysty powsta"y Op"akiwania z Aywca 



 Naśladowca Mi-
strza z Flémalle, 
Ukrzy "owanie, druga 
połowa  w., Muze-
um Narodowe w Po-
znaniu (fot. dostępna 
online: <https://com-
mons.wikimedia.org/
wiki/File:Campin_
Crucifixion.jpg> 
[stan na:   ])

 I. M 



i Czarnego Potoku (wp"yw w zakresie iko-
nografii), a tak)e prawdopodobnie posta' 
Matki Boskiej Bolesnej na rewersie skrzyd"a 

tryptyku z Nowego S#cza (wp"yw w zakresie 
sposobu kszta"towania szat) – to ju) jednak 
materia" na osobn# analiz&.

 +3 Rozró2nienie to ma niew4tpliwie podkre:la@ charaktery 7otrów: z7y 
7otr umiera w m9czarniach, podczas gdy dobry odchodzi ze spokojem 
(zob. Merback '(((, s. *'+–*)/).

 +- Friedländer '(),, tabl. +,.
 +/ Rosenberg '(/., s. */'; por. tak2e Gadomski '(+', s. './.
 +) Gadomski '(+', s. '-3–'-/. Nie wszyscy podzielali pogl4d o nider-

landzkim pochodzeniu chomranickich form; bardzo wcze:nie 
pojawi7o si9 twierdzenie, i2 twarde za7amania szat postaci 
przedstawionych na obrazie s4 wynikiem inspiracji wroc7awskim 
o7tarzem :w. Barbary, na którym widnieje data '--, (por. wy2ej, 
przyp. )). Z tezami Jerzego Gadomskiego polemizowa7 szczególnie 
Tadeusz Dobrowolski (Dobrowolski '(,), s. 3/) – nie zgadza7 si9 on 
z twierdzeniem, 2e Mistrz Op7akiwania z Chomranic mia7 bezpo-
:redni kontakt z dzie7ami Mistrza z Flémalle. Ewentualne wp7ywy 
niderlandzkie mia7yby, wg Dobrowolskiego, znale?@ si9 w twór-
czo:ci ma7opolskiego malarza nie tylko za po:rednictwem o7tarza 
:w. Barbary, ale tak2e twórczo:ci Stefana Lochnera i Konrada Witza. 
Ikonograficzne rozwi4zania, takie jak skrzy2owanie nóg Chrystusa, 
dostrzeg7 np. na o7tarzu autorstwa Konrada von Soest w Niederwil-
dungen czy na Z7otej Tablicy w Lüneburgu. T7o w dziele z Chomranic 
wyda7o si9 Dobrowolskiemu bardziej wyraziste ni2 t7a Mistrza 
z Flémalle, nie zgadza7 si9 tak2e z datowaniem ma7opolskiego Op!a-
kiwania wcze:niej ni2 na po7ow9 56 w. Ponadto nale2y wspomnie@ 
badaczy, którzy zupe7nie odcinali si9 od opisanych wy2ej koncepcji: 
Maria Otto-Micha7owska i Maria Luisa Pezzi-Ascani (Otto-Micha-
7owska, Pezzi-Ascani '(,/, s. ''/, '3*–'3-) twierdzi7y, 2e Op!akiwanie 
z Chomranic pozbawione jest jakichkolwiek wp7ywów niderlandzkich 
(jako stworzone przez W9gra kszta7conego we W7oszech).

 +, Kat. wyst. Frankfurt am Main–Berlin *..+, nr kat. +, s. **3 (J. San-
der), il. '*/.

 ++ Arcydzie!a malarstwa '(,', il. -(.
 +( Gadomski '(+', s. '.-–'.).

!"##$%&

The article discusses a unique panel called 
Lamentation of Chomranice, now in the Dioce-
san Museum in Tarnów. It is generally be-
lieved to have been created in Cracow and 
has been dated by most scholars at the $445s, 
although it seems that in fact it could have 
been completed as early as the second half 
of the $4-5s. The painting was most likely 
a central part of a winged altarpiece (prob-
ably with two pairs of panels dedicated to the 
subject of Christ’s Passion in the wings). Hav-
ing been built possibly for one of the church-
es in Cracow, it was removed to the parish 
church in Chomranice at the beginning of 
the $*th century.

The Lamentation of Chomranice is an ex-
ceptional piece of art, surprisingly combin-
ing the stylistic elements of Italo-Byzantine 
tradition with clearly visible Netherlandish 
influences, which actually appear in such ex-
plicit form for the first time in the late Gothic 
painting in Lesser Poland. As a result of fur-
ther research, it may be proposed that the 
Cracow artist spent some time in Siena (per-
haps in the circle of Taddeo di  Bartolo?). Later 
he took a trip to the Netherlands, where he 
learned about the painting of the so-called 
Master of Flémalle. There are no other pre-
served works that may be attributed to the 
Master of the Lamentation of Chomranice.

However, this article focuses not on the sty-
listic aspects of the Lamentation of Chomra nice, 
but rather on its iconography, in particular it 
examines an interesting motif of two cruci-
fied Thieves. Other examples of the Lamenta-
tions with the Thieves include two  $3th-century
paintings in The Frick Collection in New York 
(one created in the circle of Conrad Witz, and 
the other being its copy), and a fresco in the 
Saint Elisabeth Cathedral in KoBice (second 
quarter of the $3th century). The images of 
the Thieves on the <-shaped crosses were in 
general popular in mediaeval art, however 
there is a separate group of Crucifixions de-
picting Thieves twined around their crosses, 
which was especially popular in German and 
Austrian painting of the first half of the $3th 

century. In case of the La mentation of Chom-
ranice there is quite an evi dent distinction in 
the Thieves’ poses, which is rather a rare mo-
tif. Nevertheless, altogether the icono graphy 
of the Lamentation of Chomranice seems to 
be based mostly on the artworks attribut-
ed to Master of Flémalle: Seilern Triptych 
(c. $423, Courtauld Institute Galleries, Lon-
don), Bad Thief of the Deposition Triptych 
(c. $4-5, Städelsches Kunstinstitut, Frank-
furt am Main) and Nativity (c. $4-5, Musée 
des beaux-arts, Dijon). It should also be noted 
that the Lamentation of Chomranice seems to 
be mainly the image of the adoration of the 
Body of Christ, presented to the viewer on 
a white cloth. Together with the painting’s 
background, decorated with the pattern of 
the grapevine, this may point to the Eucha-
ristic meaning as the main subject of this 
work of art.
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